Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium dla młodych doktorów doktorantów w ramach projektu pt. „Kształcenie
innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej” - lista kryteriów przyznawania stypendiów

Punkty za poszczególne osiągnięcia aktywności naukowej dotyczą osiągnięć uzyskanych w okresie maksymalnie
12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium dla młodych doktorów w ramach projektu
„Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”.
Wszystkie wskazane w załączniku do wniosku o przyznanie stypendium dla młodych doktorów osiągnięcia
naukowe muszą dotyczyć działalności w obszarach kluczowych w kontekście realizacji Strategii Europa 2020
takich jak:
1) Obszar architektury, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz;
2) Obszar rozwiązań technologicznych w projektowania procesów przemysłowych i przetwórczych:
Automatyka, Robotyka, Biotechnologia, Bioinformatyka, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria
chemiczna i procesowa, Mechatronika, Nanotechnologia, itp.;
3) Budownictwo;
4) Obszar przemysłów kultury, w tym edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w zakresie
realizacji obrazu telewizyjnego, filmu, fotografii;
5) Obszar techniczno-informatyczny;
6) Obszar elektroniki i telekomunikacji;
7) Energetyka;
8) Inżynieria środowiska, ochrona środowiska;
9) Logistyka;
10) Zarządzanie i technologia produkcji w obszarze przemysłu, przetwórstwa, nauk rolniczych;
11) Obszar nauk medycznych w zakresie medycyny i opieki nad osobami starszymi: pielęgniarstwo,
fizjoterapia, geriatria, medycyna opartej na terapii genowej;
Wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć naukowych należy potwierdzić własnoręcznym
podpisem.

1. Opublikowane artykuły:
a) W czasopiśmie z listy A wykazu MNiSW
b) W czasopiśmie z listy B wykazu MNiSW
c) W innym czasopiśmie naukowym recenzowanym
d) Zgłoszenie artykułu do publikacji w czasopiśmie
z listy A lub B wykazu MNiSW

12 pkt.
6 pkt.
1 pkt. (maks. 2 pkt.)
1 pkt. (maks. 2 pkt.)

W przypadku prac zbiorowych punkty za artykuł przelicza się dzieląc liczbę punktów stosownie do
procentowego udziału młodego doktora w realizowanych pracach. Potwierdzeniem procentowego udziału w
artykułach będzie zaświadczenie od wydawnictwa/redaktora o procentowym udziale (w przypadku jego braku
stosuje się równy udział procentowy autorów). Artykuł z potwierdzonym pisemnie przez
wydawnictwo/redaktora przyjęciem do druku traktowane są na równi z pracami opublikowanymi. Punkty za te
artykuły nie mogą być brane pod uwagę podczas drugiej edycji stypendiów. Wymaganym potwierdzeniem
opublikowania artykułu w czasopiśmie jest kopia pierwszej strony artykułu. Podpunkt d) dotyczy zgłoszonych
artykułów w stosunku do których nie zapadła jeszcze decyzja dotycząca przyjęcia ich do druku. Potwierdzeniem
ich zgłoszenia jest zaświadczenie wydawnictwa/redaktora o zgłoszeniu artykułu do publikacji.

„Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów; Tel. + 48 17 865 11 00, fax + 48 17 854 12 60
www.prz.edu.pl

2. Publikacje książkowe (autorstwo lub współautorstwo)
a) Podręcznik akademicki
b) Monografia w języku polskim
c) Monografia w języku angielskim
d) Skrypt
e) Materiały pomocnicze nierecenzowane

30 pkt.
20 pkt.
25 pkt.
10pkt.
5 pkt.

W przypadku prac zbiorowych punkty za publikacje przelicza się dzieląc liczbę punktów stosownie do
procentowego udziału młodego doktora w realizowanych pracach. Potwierdzeniem procentowego udziału w
artykułach będzie zaświadczenie od wydawnictwa/redaktora o procentowym udziale (w przypadku jego braku
stosuje się równy udział procentowy autorów). Wymaganym potwierdzeniem publikacji książkowych są: kopia
okładki i pierwszej strony, a w przypadku monografii dodatkowo spis treści.
Monografie z potwierdzonym pisemnie przez wydawnictwo/redaktora przyjęciem do druku traktowane są na
równi z pracami opublikowanymi. Punkty za te monografie nie mogą być brane pod uwagę podczas drugiej
edycji stypendiów.

3. Czynny udział w konferencji (wygłoszenie referatu lub prezentacja posteru)
a) Konferencja krajowa
1 pkt.
b) Konferencja zagraniczna
2 pkt.
c) Zorganizowanie konferencji-przewodniczący
2 pkt.
d) Zorganizowanie konferencji-komitet organizacyjny
1 pkt.
Czynny udział młodego doktor w konferencji dokumentuje się przez pisemne potwierdzenie (wygłoszenia
referatu lub prezentacji posteru) organizatora konferencji wraz z kopią planu wystąpień (potwierdzone za
zgodność z oryginałem). W przypadku organizowania konferencji, czynny udział w komitecie organizacyjnym
potwierdza kierownik jednostki organizacyjnej.
4. Zaangażowanie w pracę naukową:
a) Kierowanie grantem badawczym
b) Udział w pracach naukowych grantu
c) Prowadzenie koła naukowego w PRz
d) Zgłoszenie patentowe
e) Uzyskanie patentu
f) Zgłoszenie wzoru użytkowego/wspólnotowego
g) Uzyskanie wzoru użytkowego/wspólnotowego
h) Wdrożenie lub licencja (mające już zastosowanie)
i) Udział w pracach zleconych dla przemysłu
(prace badawcze, prace rozwojowe)
j) Zgłoszenie projektu/grantu
k) Odbycie stażu naukowego krajowego
l) Odbycie stażu naukowego zagranicznego
m) Udział w organizacjach naukowych
n) Uzyskane opinie nt. innowacyjności

6 pkt.
1 pkt.
3 pkt.
2 pkt.
8 pkt.
1 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
1 pkt.
2 pkt.
3 pkt.
1 pkt.
1 pkt.

(maks. 4 pkt.)
(maks. 6 pkt.)
(maks. 3 pkt.)
(maks. 12 pkt.)
(maks. 8 pkt.)
(maks. 3 pkt.)

(maks. 2 pkt.)
(maks. 3 pkt.)

Wymagane dokumenty potwierdzające zaangażowanie młodego doktora w pracę naukową:
ad. a) kopia umowy potwierdzająca kierowanie grantem;
ad. b) kopia umowy na wykonanie zadań w grancie oraz pisemne zaświadczenie kierownika
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grantu o udziale w pracach naukowych;
ad. c) dokument potwierdzający wpis do Rejestru Kół Naukowych działających w PRz
zawierające informacje kto jest opiekunem koła naukowego;
ad. d) potwierdzenie Urzędu Patentowego o przyjęciu wniosku o udzielenie patentu
na wynalazek;
ad. e) kopia decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu na wynalazek;
ad. f) potwierdzenie Urzędu Patentowego o przyjęciu wniosku o udzielenie prawa
ochronnego na wzór użytkowy/ Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego o
przyjęciu wniosku o zarejestrowanie wzoru wspólnotowego;
ad. g) potwierdzenie Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na wzór
użytkowy/ Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego o zarejestrowaniu wzoru
wspólnotowego;
ad. h) kopia umowy wdrożeniowej/licencyjnej;
ad. i) kopia umowy na wykonanie prac badawczych/prac rozwojowych;
ad. j) potwierdzenie dokonania zgłoszenia projektu/grantu;
ad. k) potwierdzenie odbycia stażu z jednostki w której odbywał się staż oraz kopia umowy;
ad. l) potwierdzenie odbycia stażu z jednostki w której odbywał się staż oraz kopia umowy;
ad. m) zaświadczenie od prezesa organizacji o członkostwie oraz kserokopia listy członków;
ad. n) kserokopia co najmniej pierwszej i ostatniej strony opinii o innowacyjności;
W ramach powyższej kategorii tj. zaangażowania w pracę naukową, młody doktor możne wykazać we wniosku
o przyznanie stypendium maksymalnie 16 punktów.

5. Średni miesięczny dochód uzyskany przez doktoranta w przeliczeniu na członka rodziny (kwota
brutto)
a) Poniżej 400 zł
16 pkt
b) Od 400 zł do 800 zł
14 pkt
c) Od 800 zł do 1200 zł
12 pkt
d) Od 1200 zł do 1600 zł
10 pkt
e) Od 1600 zł do 2000 zł
8 pkt
f) Od 2000 zł do 2400 zł
6 pkt
g) Od 2400 zł do 2800 zł
4 pkt
h) Od 2800 zł do 3200 zł
2 pkt
i) Powyżej 3200 zł
0 pkt
Kryterium dotyczy dochodu uzyskanego przez młodego doktora w przeliczeniu na członka rodziny w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o stypendium dla młodych doktorów w ramach Projektu.
Wymaganym dokumentem potwierdzającym uzyskany dochód jest kopia PIT-u złożonego do urzędu
skarbowego (z widoczną pieczęcią potwierdzającą złożenie PIT-u do urzędu skarbowego lub z wydrukiem
potwierdzającym złożenie PIT-u do urzędu skarbowego drogą elektroniczną). W przypadku posiadania na
utrzymaniu innych członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe należy przedstawić kserokopie PIT-ów złożonych do urzędu skarbowego pozostałych członków
rodziny oraz kopie aktu urodzenia dziecka/dzieci. W przypadku niedostarczenia przez młodego doktora kopi
PIT-ów (swojego i członków rodziny zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe)
potwierdzających dochody zgłoszone do urzędu skarbowego otrzymuje on 0 punktów.
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