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1. Podstawą złożenia wniosku o zwiększone stypendium doktoranckie są osiągnięcia
naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi, które uzyskały 100, 140 lub 200
pkt. wg opublikowanego przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa
wyższego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych aktualne na dzień 15 wrzesień roku akademickiego
poprzedzającego rok akademicki którego dotyczy wniosek .
2. Każdy wniosek musi zawierać listę publikacji w formie wydruku z Biblioteki Głównej
AGH oraz krótką informacją o wkładzie merytorycznym doktoranta w każdą publikację,
potwierdzoną przez opiekuna naukowego, promotora lub autora korespondującego.
Wykaz powinien zawierać wyłącznie publikacje stanowiące podstawę ubiegania się o
zwiększone stypendium w danym roku akademickim, a nie cały dorobek doktoranta.
Wykaz należy przygotować według załączonego wzoru.
3. W przypadku, gdy publikacja została zaakceptowana do druku, ale nie opublikowana
konieczne jest wpisanie jej do Repozytorium BG jako tak zwanej publikacji „on-line
first”. Takie publikacje również powinny być udokumentowane wydrukiem z biblioteki
AGH oraz krótką informacją o wkładzie merytorycznym doktoranta.
4. Pozycja na liście rankingowej zależy od łącznej liczby punktów przyznanych za
osiągnięcia naukowe. Zwiększone stypendium przyznawane może być I, II i III
stopnia w zależności od oceny osiągnięć dorobku naukowego.
5. Do osiągnięć zaliczane są publikacje naukowe (artykuły, referaty konferencyjne,
monografie naukowe, rozdziały w monografiach) wg punktacji zgodnej z wykazem
czasopism i konferencji oraz wykazem wydawców opublikowanym przez ministerstwo
właściwe ds. nauki obowiązującego w dniu ukazania się publikacji oraz patenty
krajowe i zagraniczne.
6. W przypadku przyznania więcej niż jednego patentu na ten sam wynalazek, w
osiągnięciach można uwzględnić tylko jedno takie osiągnięcie o najwyższej punktacji
w okresie, za który następuje ocena. Datą przyznania patentu lub prawa ochronnego
na wzór użytkowy jest data ich ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”,
w „Europejskim Biuletynie Urzędowym” lub w innej równoważnej publikacji za granicą.
W przypadku dwóch lub więcej dat przyjmuje się datę najwcześniejszą.
7. Podstawą do przygotowania wykazu osiągnięć są osiągnięcia wykazane w Bibliografii
Publikacji Naukowych Pracowników AGH na dzień 15 września roku akademickiego
poprzedzającego rok akademicki którego dotyczy wniosek.
8. Punktacja za osiągnięcie może zostać uwzględniona, jeśli:
1) autor umieścił prawidłową afiliację AGH,
2) osiągnięcie zostało zarejestrowane w Bibliotece Głównej AGH (BPP),
3) wszyscy autorzy z AGH, którzy złożyli w AGH oświadczenie o uprawianych
dyscyplinach, złożyli też oświadczenie o zadeklarowaniu osiągnięcia do
jednej z dwóch wskazanych przez nich dyscyplin oraz upoważnili AGH do
uwzględnienia tego osiągniecia w ewaluacji poprzez złożenie w BG AGH
oświadczenia wg wzoru określonego w zarządzeniu Rektora.
9. W przypadku doktorantów na pierwszym roku kształcenia liczba punktów jest równa
wskaźnikowi rekrutacji.

10. W przypadku doktorantów na drugim i kolejnych latach kształcenia w szkole
doktorskiej sumę punktów, decydujących o pozycji doktoranta na liście rankingowej
oblicza się wg wzoru: P = A + B + C,
gdzie: A – łączna liczba punktów za publikacje znajdujące się na liście Ministerstwa
Edukacji i Nauki zwane dalej MEiN wyznaczona zgodnie z ust. 11,
B – łącza liczba punktów za pozostałe publikacje i zgłoszenia patentowe wyznaczona
zgodnie z ust. 12,
C – łączna liczba punktów za czynny udział w poprzednim roku akademickim w
konferencjach międzynarodowych i krajowych wyznaczona zgodnie ust. 14.
11. W ramach składnika A uwzględniane są publikacje, które znajdują się w aktualnym
wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych
opublikowanym
przez
MEiN.
W
przypadku
publikacji
wieloautorskich doktorant otrzymuje Pc / m punktów, ale nie mniej niż 0,02 Pc, przy
czym: 𝑃c oznacza tzw. punktację całkowitą - liczbę punktów ministerialnych za daną
publikację; m oznacza liczbę autorów publikacji ogółem.
12. W ramach składnika B uwzględniane są pozostałe publikacje i opublikowane patenty z
następującą całkowitą liczbą punktów 𝑃𝑐 :
1) monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie
wydawnictw zgodnie z wykazem,
2) monografie naukowe wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w
wykazie wydawnictw 20 pkt,
3) rozdział w monografii naukowej o wartości 200 pkt. – 50 pkt,
4) rozdział w monografii naukowej o wartości 80 pkt. – 20 pkt,
5) rozdział w monografii naukowej o wartości 20 pkt. – 5 pkt,
6) artykuł naukowy w czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie czasopism –
5 pkt,
7) uzyskanie pozytywnego sprawozdania z poszukiwań w stanie techniki z
European Patent Office (EPO) - brak wskazania przez EPO dokumentów
podważających nowość (symbol X) dla zgłoszenia patentu w którym
uprawnionym jest AGH – 50pkt
8) opublikowane zgłoszenie patentowe zagraniczne przyznane dla AGH tj.
europejski albo patent zagraniczny zgłoszony w co najmniej jednym z
państw należących do OWGiR, pod warunkiem, że wynalazek został
zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – 100
pkt,
9) uzyskanie pozytywnego sprawozdania z poszukiwań w stanie techniki z
UPRP - brak wskazania przez UPRP dokumentów podważających nowość
(symbol X) dla zgłoszenia patentu w którym uprawnionym jest AGH – 40
pkt.
10)
opublikowane zgłoszenie patentowe krajowe dla AGH, tj. patent
przyznany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – 75 pkt,
11)
uzyskanie pozytywnego sprawozdania z poszukiwań w stanie techniki z
European Patent Office (EPO) - brak wskazania przez EPO dokumentów
podważających nowość (symbol X) lub uzyskanie pozytywnego
sprawozdania z poszukiwań w stanie techniki z UPRP - brak wskazania przez
UPRP dokumentów podważających nowość (symbol X) dla zgłoszenia
patentu w którym uprawnionym jest inny podmiot niż AGH – 25 pkt
12)
opublikowany patent zewnętrzny, współautorem jest wnioskujący
doktorant, tj. patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej albo uzyskany za granicą przez podmiot inny niż AGH – 50 pkt.
13. W przypadku publikacji wieloautorskich zgłoszonych w ramach składnika B doktorant
otrzymuje Pc / m punktów, ale nie mniej niż 0,02 Pc, przy czym: 𝑃c oznacza tzw.
punktację całkowitą o której mowa w pkt.12; m oznacza liczbę autorów publikacji
ogółem.
14. W ramach składnika C uwzględniane są punkty za czynny udział w konferencjach
międzynarodowych i krajowych w poprzednim roku akademickim

konferencja międzynarodowa: 5 pkt – sesja plakatowa, 10 pkt – wyróżniony plakat,
10 pkt. – referat, 15 pkt – wyróżniony referat; konferencja krajowa: 2 pkt – sesja
plakatowa, 5 pkt – referat.
15. Za konferencję międzynarodową uznaje się konferencję prowadzoną w języku
kongresowym. W przypadku udziału doktoranta w konferencji należy dostarczyć
kserokopie lub wydruki pozwalające jednoznacznie określić rodzaj konferencji
(międzynarodowa, krajowa), rodzaj wystąpienia (referat, poster) i osobę prezentującą
(certyfikat, dyplom itp. potwierdzający wygłoszenie referatu).
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