Załącznik nr 8

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się doktorantów o stypendium dla
najlepszych doktorantów oraz zasady przyznawania punktów.
§1
Kryteria warunkujące ubieganie się doktoranta pierwszego roku o stypendium dla najlepszych
doktorantów oraz zasady przyznawania punktów.
Doktorant pierwszego roku może ubiegać się o stypendium na podstawie uzyskanych wyników w
postępowaniu rekrutacyjnym.
§2
Kryteria warunkujące ubieganie się doktoranta drugiego roku i kolejnych lat o stypendium dla
najlepszych doktorantów oraz zasady przyznawania punktów.
1. Doktorant drugiego roku i kolejnych lat może ubiegać się o stypendium pod warunkiem, że w
roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
1)
uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów
doktoranckich, potwierdzone średnią ocen, nie niższą niż 4,00,
2)
wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
3)
podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelnię wykazał się szczególnym
zaangażowaniem w pracy dydaktycznej w AWF w Warszawie.
2. Przedstawione przez doktoranta osiągnięcia wymagają zatwierdzenia przez opiekuna naukowego
§3
1.

2.

Stypendia dla najlepszych doktorantów drugiego roku i kolejnych lat przyznawane są według listy
rankingowej, która utworzona zostaje na podstawie sumy punktów uzyskanych za poszczególne
osiągnięcia:
Punkty za bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów wymaganych programem studiów na
podstawie średniej ocen:
średnia
4,90 - 5,00
4,80 - 4,89
4,60 - 4,79
4,40 - 4,59
4,20 - 4,39
4,00 - 4,19

Punkty
12
10
8
6
4
2

Postępy w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej w poprzedzającym
roku akademickim.
Postępy w pracy naukowej obejmują opublikowanie prac naukowych lub inne osiągnięcia w dziedzinie
nauki z afiliacją Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Doktorantom, którzy zaliczyli
pierwszy rok studiów i ubiegają się o stypendium na drugim roku studiów, przyznaje się punkty za
prace i autorstwo lub współautorstwo wydawnictw zwartych złożonych do redakcji wydawnictw,
potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem.

3.

Punkty za opublikowanie prac naukowych z afiliacją Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie przyznaje się według poniższej tabeli:
Lp

Osiągnięcie – publikacje

1

Autorska publikacja recenzowanej książki o
charakterze naukowym

2

Współautorska publikacja recenzowanej książki o
charakterze naukowym

3

Rozdział w recenzowanej książce o charakterze
naukowym lub recenzowanej publikacji
pokonferencyjnej

4

Artykuł w recenzowanym w czasopiśmie
naukowym z listy filadelfijskiej lub listy MNiSW

5

Artykuł w recenzowanym w czasopiśmie
naukowym z listy filadelfijskiej lub listy MNiSW w
jęz. angielskim

6

Artykuł w recenzowanym innym czasopiśmie
naukowym, które nie znajduje się na liście MNiSW

Liczba
punktów

Liczba
punktów
zgodna z
wykazem
MNiSW

Dokumentacja/potwierdzenie

Do wniosku należy dołączyć:
kopię stron zawierające
nazwisko autora, afiliację,
tytuł publikacji/artykułu,
nazwę czasopisma lub
książki, datę i miejsce
wydania oraz numer
ISBN/ISSN (jeżeli jest)

1

Punkty za czynny udział w konferencjach naukowych z afiliacją Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie - przedstawienie pracy na konferencji (wymagane czynne uczestnictwo i
streszczenie) przyznaje się według poniższej tabeli:
Lp
1

2

5
6

Osiągnięcie - konferencje naukowe
Wygłoszenie referatu na konferencji naukowej
międzynarodowej - streszczenie zamieszczone w
materiałach konferencyjnych
Wygłoszenie referatu na konferencji naukowej
krajowej, w tym regionalnej i uczelnianej streszczenie zamieszczone w materiałach
konferencyjnych
Udział w sesji plakatowej w ramach konferencji
Międzynarodowej
Udział w sesji plakatowej w ramach konferencji
krajowej, w tym regionalnej i uczelnianej

Liczba
punktów
4

2

2
1

Dokumentacja/potwierdzenie
Materiały pokonferencyjne:
strony zawierające nazwisko
autora, afiliacja, tytuł
referatu, nazwa, miejsce i
termin konferencji

Udokumentowanie w
publikacji
pokonferencyjnej



W przypadku wygłoszenia tego samego referatu na wielu konferencjach, należy wskazać ten z
najwyższą punktacją, która będzie brana pod uwagę.

Punkty za inne osiągnięcia w dziedzinie nauki przyznaje się według poniższej tabeli:
Lp
1

Osiągnięcia w dziedzinie nauki
Kierownik w grancie badawczym /
uzyskanie grantu badawczego

Liczba
punktów
8

2

Udział w zespołowym programie
badawczym

4

3

Udział w międzynarodowej
wymianie naukowej

3

4

Udział w międzyuczelnianej
wymianie naukowej

2

Dokumentacja/potwierdzenie
Dokument potwierdzający: tytuł, numer grantu,
data uzyskania, imię i nazwisko wnioskodawcy
Zaświadczenie kierownika programu
badawczego: imię i nazwisko wnioskodawcy,
nazwę programu badawczego, data rozpoczęcia
oraz zakres udziału doktoranta
Zaświadczenie potwierdzające udział w
wymianie: imię i nazwisko doktoranta, data
rozpoczęcia i zakończenia wymiany
Zaświadczenie potwierdzające udział w
wymianie: imię i nazwisko doktoranta, data
rozpoczęcia i zakończenia wymiany

 Dane osiągnięcie nie może być wykazywane więcej niż jeden raz w trakcie studiów doktoranckich.
Punkty za postępy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej w poprzedzającym roku
akademickim przyznaje się według poniższej tabeli:
Lp

Postępy w przygotowywaniu rozprawy
doktorskiej

Liczba
punktów

1

Wszczęty przewód doktorski

10

2

Przeprowadzenie badań właściwych

8

3

Przedstawienie koncepcji rozprawy doktorskiej
na zebraniu naukowym
wydziału/instytutu/katedry, udokumentowane
protokołem z tego zebrania

4

4

Przeprowadzenie badań pilotażowych

2

5

Dokonanie przeglądu literatury

2

Dokumentacja/potwierdzenie

Do wniosku należy dołączyć pisemny
opis danego osiągnięcia
zaopiniowany i poświadczony przez
opiekuna naukowego

 Przedstawienie osiągnięć wskazanych w powyższej tabeli można zgłosić tylko raz w trakcie
studiów doktoranckich, który potwierdza na wniosku promotor czytelnym podpisem i pieczęcią
imienną lub katedry. Doktorant, która wypełniła wszystkie kryteria z tabeli uważa się, że spełniła
warunek w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
4.

Szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego,
Wydziale Rehabilitacji lub innym wydziale w AWF w Warszawie w poprzednim roku
akademickim, podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelnię punktowane są
następująco:
Realizowana na
Wydz. Wychowania
Lp
Praca dydaktyczna
Fizycznego lub Wydz.
Rehabilitacji
1 Samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych
5

Realizowana na
innym wydziale AWF
w Warszawie
3

– co najmniej 30 godz. w roku akademickim
2


Pomoc w przeprowadzaniu egzaminów lub
sprawdzaniu prac egzaminacyjnych

2

1

Szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej doktorant dokumentuje potwierdzeniem
odpowiednio promotora lub opiekuna naukowego lub prowadzącego seminarium doktoranckie.

