
 

Załącznik nr 16 - Kryteria oceny osiągnięć doktoranta uwzględnianych przy przyznawaniu stypendium 

rektora  

 

Lp. Oceniany element Udział procentowy w ocenie 

doktoranta 

1. Uzyskana średnia ocen na ocenianym roku studiów 25% 

2. Działalność naukowa 25% 

3. Postępy w opracowaniu pracy doktorskiej 25% 

4. Osiągnięcia w pracy dydaktycznej 25% 

 

Lp. Oceniany element Kryteria szczegółowe Punktacja 

przyznana 

1. Uzyskana średnia ocen 

na ocenianym roku 

studiów 

Średnia ocen z egzaminów zdawanych  na ocenianym 

roku studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku 

Średnia ocen 

x 10 

SUMA S1 

2. Działalność naukowa Udział w seminariach, konferencjach, sympozjach* 

 Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej 

w języku obcym 

4 

 Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej 2 

 Działalność w komitetach organizacyjnych, seminariach, 

komitetach i redakcjach wydawniczych 

0-5 

 Zaangażowanie w prace badawcze 

 Udział w pracach zespołów badawczych 

niefinansowanych z działalności statutowej wydziału 

2 

 Udział w pracach zespołów badawczych finansowanych 

z działalności statutowej wydziału 

2 

 Własna praca badawcza doktoranta finansowana ze 

środków przeznaczonych dla uczestników studiów 

4 



 

*Wyłącznie reprezentując Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. 

**Wyłącznie publikacje wydane w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku z afiliacją 

Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz zgłoszone do bibliometrii prowadzonej przez Bibliotekę Główną 

AMW. 

*** Minimalna liczba punktów warunkująca ubieganie się o stypendium wynosi 40. 

**** Potwierdza się za pomocą stosownych zaświadczeń. 

 

Wskaźnik oceny jakości pracy naukowej i dydaktycznej oraz zaangażowania doktoranta „OD”: 

OD = 0,25 x S1 + 0,25 x S2 + 0,25 x S3 + 0,25 x S4 

doktoranckich 

 Udział w pracach międzynarodowych zespołów 

badawczych 

8 

 Udział w pracach koła naukowego 4 

 Działalność publicystyczna** 

 Publikacja w niepunktowanych czasopismach 

zagranicznych 

2 

 Publikacja w niepunktowanych czasopismach krajowych 2 

 Publikacja w punktowanych czasopismach  Zgodnie 

z punktacją 

MNiSW 
 Autorstwo monografii 

 SUMA S2 

3. Postępy w 

przygotowaniu pracy 

doktorskiej*** 

Pisemna opinia o postępach w pracy doktorskiej wydana 

przez opiekuna naukowego lub promotora zakończona 

punktacją w skali od 0 do 50 

0-50 

  SUMA S3 

4. Osiągnięcia w pracy 

dydaktycznej**** 

Samodzielne prowadzenie zajęć 0-10 

  Udział w prowadzeniu zajęć 0-5 

  SUMA S4 


