UCHWAŁA nr 11/2012
RADY WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia systemu punktacji za zadania, realizowane przez uczestnika studiów doktoranckich,
podlegające ocenie merytorycznej wydziałowej komisji ds. przyznawania stypendiów doktoranckich
Na podstawie §58 ust. 1 pkt. 1 Statutu Politechniki Białostockiej oraz §2 ust. 4 Regulaminu przyznawania stypendium
doktoranckiego w Politechnice Białostockiej, Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej postanawia:
§1
Zatwierdzić poniŜszy system punktacji za realizację zadań, o których mowa w §2 ust. 3 pkt. 2 lit. c „Regulaminu
przyznawania stypendium doktoranckiego”.
§2
Punktacja za realizację przez uczestnika studiów doktoranckich badań naukowych:
1) uzyskanie finansowania badań ze środków spoza uczelni (np. główny wykonawca grantu promotorskiego,
uzyskanie stypendium fundowanego) – od 0 do 5 punktów;
2) wykonanie zadania badawczego, wydzielonego w ramach realizowanego w katedrze/zakładzie grantu lub pracy
statutowej, udokumentowanego w formie sprawozdania z samodzielnie przeprowadzonych badań – od 0 do 3
punktów*;
3) opracowanie nowego stanowiska badawczego (pomiarowego) wraz z odpowiednią dokumentacją – od 0 do 3
punktów*;
4) opracowanie nowego programu komputerowego i instrukcji obsługi tego programu – od 0 do 2 punktów*;
5) autorstwo lub współautorstwo artykułu w piśmie branŜowym, nie punktowanym przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa WyŜszego – od 0 do 2 punktów;
6) przyjęcie do druku publikacji (autorstwa lub współautorstwa doktoranta), która ukaŜe się po terminie złoŜenia
wniosków o stypendium doktoranckie (na podstawie decyzji edytora czasopisma lub innego równowaŜnego
dokumentu, potwierdzonej przez opiekuna naukowego) – od 0 do 5 punktów.
Punkty przyznawane doktorantowi za realizację wymienionych wyŜej zadań są sumowane z zastrzeŜeniem, Ŝe łączna
liczba punktów, którą moŜe przyznać komisja ds. przyznawania stypendiów doktoranckich, nie przekracza 5.
* Realizacja zadań badawczych, wymienionych w punktach 2)-4), wymaga potwierdzenia przez kierownika jednostki
organizacyjnej wydziału, na rzecz której zostały one wykonane.

§3
Punktacja za udział w seminariach i konferencjach naukowych:
1) autorstwo referatu opublikowanego w materiałach konferencji międzynarodowej w języku obcym – 3 punkty;
2) autorstwo referatu opublikowanego w materiałach konferencji krajowej – 2 punkty,
3) wygłoszenie referatu na seminarium branŜowym (np. organizowanym przez SEP, przez inny wydział lub
uczelnię), potwierdzone przez organizatorów seminarium – 1 punkt;
4) wygłoszenie referatu na seminarium wydziału/katedry/zakładu; udokumentowane wydrukiem prezentacji lub
konspektu referatu i potwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej – 1 punkt, jednak łącznie nie więcej
niŜ 2 punkty rocznie;
5) uzyskanie wyróŜnienia na konferencji naukowej, np. w konkursie na najlepszy referat młodego pracownika nauki
– od 1 do 2 punktów.
Punkty przyznawane doktorantowi za realizację wymienionych wyŜej zadań są sumowane z zastrzeŜeniem, Ŝe łączna
liczba punktów, którą moŜe przyznać komisja ds. przyznawania stypendiów doktoranckich, nie przekracza 5.
§4
Publikacje są punktowane, jeśli ich zakres tematyczny odpowiada dyscyplinie studiów doktoranckich. W przypadku
współautorstwa artykułu lub referatu przyznane punkty dzieli się przez liczbę autorów.

§5
Traci moc uchwała nr 85/2010 Rady WE z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia systemu punktacji
za zadania, realizowane przez uczestnika studiów doktoranckich, podlegające ocenie merytorycznej wydziałowej
komisji ds. przyznawania stypendiów doktoranckich

§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

