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Wydział Teologii KUL 
Wniosek o przyznanie stypendium naukowego z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych  
lub prac rozwojowych dla uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich 

KRYTERIA OCENY DOROBKU 

1. Czynny udział w sesjach naukowych w poprzednim roku akademickim (wygłoszenie referatu, 

komunikatu, głos w dyskusji panelowej itp.; kserokopia oficjalnego programu sesji z nazwiskiem 

zainteresowanego; należy podać: datę, miejsce, podmiot organizujący, temat sesji oraz formę  

i tytuł swojego wystąpienia; na każdym załączniku podać odpowiedni symbol z poniższej tabeli). 

 Rodzaj sesji naukowej (konferencja, seminarium,  inne) 
 

1.A     Sesja zagraniczna (10 pkt) 

1.B     Sesja międzynarodowa w kraju (6 pkt) 

1.C     Sesja ogólnopolska (5 pkt) 

1.D     Sesja środowiskowa (3 pkt) 

 

2. Udział w organizacji sesji naukowych w poprzednim roku akademickim 

(praca w sekretariacie, recepcji, pomoc w charakterze tłumacza itp.; kserokopia oficjalnego 

programu sesji z nazwiskiem zainteresowanego oraz w załączniku potwierdzonym pieczęcią 

i podpisem organizatora, należy podać: datę, miejsce, podmiot organizujący, temat sesji oraz formę 

swojego zaangażowania; na każdym załączniku podać odpowiedni symbol z poniższej tabeli). 

Symbol Rodzaj sesji naukowej (konferencja, seminarium, inne) 

2.A Sesja zagraniczna lub międzynarodowa (3 pkt) 

2.B Sesja ogólnopolska (2 pkt) 

2.C Sesja środowiskowa (1 pkt) 

 

3. Inne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w dziedzinie nauki w poprzednim roku akademickim, 

które nie zostały ujęte w pkt. 2 i 3 (każdy rodzaj zaangażowania należy potwierdzić załącznikiem,  

z podaniem na nim odpowiedniego symbolu). 

Symbol Rodzaj działalności dydaktycznej i naukowej 

3.A 
Udział w zespołowym programie badawczym (10 pkt) 
(w załączniku potwierdzonym przez kierownika programu badawczego podać nazwę 
programu i zakres swego udziału) 

3.B 
Uzyskanie i/lub realizacja grantu badawczego (8 pkt) promotorskiego lub autorskiego 
(w załączniku potwierdzonym przez Dział Obsługi Badań 
i Projektów Naukowych podać tytuł i numer grantu) 
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3.C 
Uczestnictwo w wymianie naukowej międzynarodowej lub międzyuczelnianej (5 pkt) 
(kserokopia stosownego zaświadczenia jednostki delegującej) 

3.D 
Praca w kole lub organizacji naukowej (4 pkt) 
(w załączniku potwierdzonym przez przewodniczącego koła lub organizacji naukowej 
podać jego nazwę, datę  i status przynależności) 

 

4. Publikacje 

Symbol Rodzaj publikacji 

4.A Monografia (książka) w języku obcym (25 pkt) 

4.B 
Artykuł naukowy w języku obcym lub artykuł naukowy po polsku  
w czasopiśmie zagranicznym (20 pkt) 

4.C Monografia (książka) w języku polskim (15 pkt) 

4.D 
Artykuł naukowy w języku polskim w recenzowanym czasopiśmie 
krajowym lub hasło encyklopedyczne (10 pkt) 

4.E 
Artykuł naukowy w pracy zbiorowej lub czasopiśmie krajowym 
nierecenzowanym (8 pkt) 

4.F Redakcja merytoryczna książki (5 pkt) 

4.G Artykuł popularnonaukowy, recenzja (3 pkt) 

 

 


