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KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII 

 

1. Stypendium doktoranckie przyznawane jest doktorantom, którzy spełnili wymagania za-

warte w Regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypen-

dium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH stanowiącego Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Rektora AGH Nr 11/2016 z dnia 17 lutego 2016r. 

 

2. Wniosek o stypendium doktoranckie składane jest do kierownika studiów doktoranckich 

nie później niż 30 września roku poprzedzającego rok akademicki, na który doktorant 

ubiega się o przyznanie stypendium. 

 

3. Wnioski opiniuje Wydziałowa Komisja Doktorancka, zwana dalej Komisją w składzie 

a) Kierownik studiów doktoranckich 

b) Właściwy Prodziekan, lub wytypowana przez niego osoba 

c) Przewodniczący Samorządu Doktorantów na Wydziale:  

 

4. Niniejszy dokument stanowi uszczegółowienie przyznawania punktów przez Wydziałową 

Komisję Doktorancką za postępy w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktor-

skiej o których mowa w § 1 ust. 7 albo w § 1 ust. 8 ww Regulaminu, koniecznych do usta-

lenia listy rankingowej. 

 

5. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów może być przyznane doktorantowi, 

który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym czyli uzyskał wskaźnik 

rekrutacyjny K  ≥ 4,25. 

K = 0,4·OE + 0,3·Ost + 0,1·Oj + 0,2·On 

gdzie:   

OE – ocena z egzaminu pisemnego (warunkiem koniecznym przyjęcia jest uzyskanie                

z egzaminu oceny przynajmniej 3,0 )  z przedmiotu kierunkowego;  

Ost – średnia arytmetyczna ocen ze studiów I i II stopnia mieszcząca się w przedziale 

<3,5>; lub średnia ze studiów magisterskich jednolitych, jeżeli Kandydat studiował 

w tym trybie; 

Oj  –  ocena z egzaminu z języka nowożytnego obcego na poziomie C1 (studia jednolite)  

lub B2 (studia niejednolite) mieszcząca się w przedziale <2,5>; 

On – ocena działalności w ruchu naukowym mieszcząca się w przedziale <0,5> (brak dzia-

łalności w studenckich kołach naukowych – 0 pkt.; działalność w studenckich kołach 

naukowych – 1 pkt.; działalność w studenckich kołach naukowych i wygłoszony  

przynajmniej 1 referat na studenckiej sesji naukowej – 2 pkt.; działalność w studenc-

kich kołach naukowych i wygłoszone przynajmniej 2 referaty na studenckiej sesji 

naukowej lub laureat sesji – 3 pkt.; autor/współautor publikacji w recenzowanym 

czasopiśmie – 4 pkt.; autor/współautor co najmniej 2 publikacji recenzowanym cza-

sopiśmie – 5 pkt.).  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Stypendialnego im. prof. Jana Pawińskiego 

dla studentów studiów doktoranckich na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

 

- 2 - 

6. Stypendium doktoranckie na drugim, trzecim i czwartym roku studiów doktoranckich 

przyznawane jest doktorantom na podstawie oceny punktowej (S). O przyznaniu stypen-

dium decyduje kolejność na liście rankingowej otrzymanej zgodnie z punktacją. Przy czym 

studenci trzeciego i czwartego roku studiów doktoranckich mogą się ubiegać o stypendium 

jeśli mają otwarty przewód doktorski. Ilości stypendiów określana jest corocznie w uchwa-

le Rady Wydziału nt. Szczegółowych Zasad Rekrutacji na studia III stopnia na kolejny rok 

akademicki.  

S = 3O + OP +P + K + Z + I 

gdzie:   

O   –  (2,0÷5,0) średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na zaliczenie z wszystkich 

przedmiotów w poprzednim roku akademickim, przy czym zgodnie z  Załączni-

kiem 1 do Zarządzenia Rektora AGH Nr 11/2016 z dnia 17 lutego 2016 r., wyma-

gane jest uzyskanie z każdego przedmiotu oceny co najmniej dobrej (4.0). Dodat-

kowo wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny opiekuna naukowego/promotora 

postępów prac naukowych doktoranta. Przedmioty, dla których końcowa ocena jest 

w formie „zal” w tym przypadku nie będą uwzględniane przy liczeniu średniej. 

OP  –  (2,0÷5,0) ocena postępów doktoranta wystawiona przez promotora 

P  –  (0÷40) punkty za działalność publikacyjną przyznawane przez Komisję na podsta-

wie listy rankingowej utworzonej w oparciu o wykaz publikacji z danego roku aka-

demickiego zawartych w bazie BPP AGH. Punkty za publikacje wg listy MNiSzW 

podlegać będą proporcjonalnemu podziałowi na wszystkich współautorów, w przy-

padku, gdy liczba autorów jest większa niż 1. Utworzona lista rankingowa dokto-

rantów na podstawie zgromadzonych punktów podlegać będzie podziałowi na czte-

ry kwartyle. Pozycjom w każdym z kwartyli przyznawane będą punkty w następu-

jących przedziałach: kwartyl 1: 1-10 pkt., kwartyl 2: 11-20 pkt., kwartyl 3: 21-30 

pkt., kwartyl 4: 31-40 pkt. Punkty wewnątrz kwartyli przydzielane będą proporcjo-

nalnie do zgromadzonych punktów za publikacje, na podstawie których utworzono 

listę rankingową. Osoba znajdująca się na pierwszym miejscu na liście wewnątrz 

kwartyla otrzymuje maksymalną liczbę punktów przypisaną danemu kwartylowi, a 

osoba na ostatnim miejscu na liście wewnątrz kwartyla – minimalną wartość prze-

widzianą dla kwatyla. 

K    –  (0÷20) punkty przyznane za udokumentowany czynny udział w konferencjach, za 

czynny udział w konferencji uznawane jest wygłoszenie referatu bądź przedstawie-

nie posteru potwierdzone zaświadczeniem organizatorów konferencji oraz progra-

mem. Punktowany będzie udział w maksymalnie 4 konferencjach, przy czym 

przedstawienie dwóch lub więcej posterów lub referatów na danej konferencji li-

czone jest jako jedna konferencja wg poniższej punktacji: 

 konferencja krajowa, wygłoszenie referatu – 3 pkt 

 konferencja krajowa, poster – 1 pkt 

 konferencja międzynarodowa, wygłoszenie referatu w j. angielskim – 5 pkt 

 konferencja międzynarodowa, wygłoszenie referatu w j. polskim – 3 pkt 

 konferencja międzynarodowa, poster – 2 pkt 
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W przypadku dwóch lub więcej współautorów referatu konferencyjnego, punkty za czynny 

udział mogą być przyznane tylko dla jednego autora. Wymagane jest wtedy odpowiednie 

oświadczenie, któremu z autorów zostały przypisane punkty. 

Z    – (0÷10) punkty przyznane za prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z poniższą 

tabelą: 

Lp. 
Liczba godzin 

- asystowanie 

Liczba 

punktów 

Liczba godzin 

- prowadzenie 

Liczba 

punktów 

1 28 1 28 3 

2 42 2 42 4 

3 56 3 56 6 

4 70 4 70 8 

5 84 5 84 10 

I     –  (0÷10) punkty przyznane za dodatkową działalność naukową i organizacyjną. 

Punktowane będzie udokumentowane zaangażowanie w poszczególnych pracach 

naukowych: granty, prace badawcze, działalność w grupach naukowych (2 pkt)             

i organizacyjnych: np. organizacja konferencji (1 pkt)  

 

7. Wniosek o stypendium doktoranckie winien zawierać następujące załączniki opisane 

zgodnie z poniższym wzorem: 

Załącznik 1. Wydruk poświadczający uzyskane oceny z systemu Wirtualny Dziekanat 

Załącznik 2. Ocena opiekuna naukowego 

Załącznik 3. Wydruk BPP AGH publikacji zarejestrowanych w poprzednim roku akade-

mickim tj. do 30 września roku poprzedzającego rok akademicki, na który 

doktorant ubiega się o przyznanie stypendium 

Załącznik 4. Zaświadczenie udziału w konferencjach wraz z programem i innymi doku-

mentami potwierdzającymi wygłoszenie referatu lub prezentacje posteru. Ko-

lejne konferencje należy opisywać indeksem literowym np. Załącznik 4a, Za-

łącznik 4b itd. 

Załącznik 5. Zaświadczenie wydane przez Z-cę Kierownika Katedry ds. Kształcenia                

o prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub asyście w danym wymiarze godzi-

nowym 

Załącznik 6. Potwierdzenie dodatkowej działalności naukowej lub organizacyjnej. Kolejne 

zaświadczenia należy opisywać indeksem literowym np. Załącznik 6a, Za-

łącznik 6b itd. 

 


