
Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej 
(do wniosków o stypendia projakościowe doktorantów Studium Doktoranckiego z Zakresu Historii) 

 
 

Pozycja Rodzaj osiągnięć naukowych i artystycznych Liczba 
Punktów 

 
1 Publikacje naukowe  
1.1. Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w czasopismach z 

wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Punkty 
przyznawane są 
zgodnie z 
punktacją z 
wykazu czasopism  
Ministerstwa 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego 

1.2. Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w czasopismach 
spoza wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

8 

1.3. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej wydanej w 
wydawnictwie z wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
W przypadku współautorstwa punkty dzielone są przez liczbę autorów. 

80 

1.4. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej wydanej w 
wydawnictwie spoza wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. W przypadku współautorstwa punkty dzielone są przez 
liczbę autorów. 

30 

1.5. Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej 
wydanej w wydawnictwie z wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. W przypadku współautorstwa punkty dzielone są przez 
liczbę autorów. 

20 

1.6. Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej 
wydanej w wydawnictwie spoza wykazu Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. W przypadku współautorstwa punkty dzielone 
są przez liczbę autorów. 

8 

1.7 Autorstwo recenzji publikowanej w czasopismach z wykazu 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Punkty 
przyznawane są 
zgodnie z 
punktacją z 
wykazu czasopism 
tworzonego przez 
Ministerstwo 
Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego  – 
dodatkowo punkty 
te są dzielone 
przez dwa 

1.8. Autorstwo recenzji publikowanej w czasopismach spoza wykazu 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

4 



1.9. Autorstwo lub współautorstwo innej publikacji 
a) recenzowanej 
b) nierecenzowanej 
c) elektronicznej 
d) popularnej 

 
3 
1 
1 
2 

1.10. Redakcja lub współredakcja publikacji naukowej (o objętości min. 6 
ark. wyd.) wydanej w wydawnictwie z wykazu Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 

20 

1.11. Redakcja lub współredakcja publikacji naukowej (o objętości min. 6 
ark. wyd.) wydanej w wydawnictwie spoza wykazu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

10 

2. Udział w konferencjach naukowych krajowych albo zagranicznych  

2.1. Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej 12 
2.2. Autorstwo posteru na konferencji międzynarodowej 8 
2.3. Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej 8 
2.4. Wygłoszenie referatu na konferencji doktoranckiej lub studenckiej 5 
2.5 Współautorstwo referatu lub posteru  na konferencji krajowej 4 
3. Udział w projektach badawczych  
3.1. Udział jako wykonawca w grancie MNiSZW, NCN, Unii Europejskiej, 

międzynarodowym 
15 

3.2. Udział jako wykonawca w grancie finansowanym przez inne instytucje 10 

3.3. Udział w grancie uczelnianym 10 
4. Nagrody i wyróżnienia w konkursach  
4.1. Nagrody w konkursie o zasięgu międzynarodowym 12 
4.2. Wyróżnienie w konkursie o zasięgu międzynarodowym 10 
4.3. Nagrody w konkursie o zasięgu krajowym 10 
4.4 Wyróżnienie w konkursie o zasięgu krajowym 5 

 
 
 
 


