
Załącznik nr 10 do Uchwały nr 451/2022 Senatu UMB z dnia 24.11.2022 r. 

Wniosek o dopuszczenie do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej z uwagi na 

wykazaną wyjątkową, najwyższą jakość dotychczasowych osiągnięć naukowych  

Nazwisko i imię………………………………………………………………, kierunek studiów ……………………………………….  
rok studiów ………………………….., uczelnia ………………………………………………… 
Dyscyplina (wybrać jedną z dyscyplin: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu): …………………………… 

1. Laureat programu Diamentowy Grant a      (6 pkt/grant) …………………………………. 
2. Dyplom z wyróżnieniem lub dyplom „Primus Inter Pares” a    (6 pkt/dyplom) ……………………………… 
3. Kierownik projektów badawczych a,b 

− KNOW                                               (2 pkt za projekt) …………………………… 
− projekty badawcze finansowane ze środków uczelni wyższych     (1 pkt za projekt) …………………………… 

4. Beneficjent innych grantów zewnętrznych a,b     (6 pkt/grant) …………………………………. 
5. Praca w studenckim kole naukowym STN  

(min. 1 rok akademicki, maks. 2 koła naukowe/rok akademicki) c   (1 pkt za rok) ……………………………….. 
6. Prace wygłaszane na konferencjach naukowych a,d,e,f 

a. krajowe (maks. 5 prac) 
− prezentacja ustna – prezentujący     (2 pkt za pracę) ………………………….…. 
− prezentacja ustna – współautor    (0,5 pkt za pracę) …………..………….…. 
− plakat – prezentujący       (1 pkt za pracę) ……………..………….…. 
− plakat – współautor      (0,25 pkt za pracę) …………………….…. 

b. zagraniczne (maks. 5 prac) 
− prezentacja ustna – prezentujący    (4 pkt za pracę) ………………………….…. 
− prezentacja ustna – współautor    (1 pkt za pracę) ………………………….…. 
− plakat – prezentujący                                          (2 pkt za pracę) ……………….………….…. 
− plakat – współautor      (0, 5 pkt za pracę) …………..………….…. 

7. Nagrody i wyróżnienia za prezentowane prace (z pkt 10) a: 
− na konferencjach krajowych     (1 pkt za nagrodę) ………….…………….. 
− na konferencjach zagranicznych      (2 pkt za nagrodę) ………….…………….. 

8. Nagrody i stypendia Ministerstwa Zdrowia, innych ministerstw lub ogólnopolskie a    
        (4 pkt za nagrodę/stypendium) ….…………….. 

9. Publikacje d,f: 
a. w czasopismach o współczynniku oddziaływania (Impact Factor) w zakresie: 
− 0 < IF < 1,5 (pierwszy autor – 4 pkt/pracę, współautor – 2 pkt/pracę) ………………………….…………….. 

1,5 ≤ IF < 3,0 (pierwszy autor – 8 pkt/pracę, współautor – 4 pkt/pracę) ………………………….…………….. 
− 3,0 ≤  IF  < 4,5 (pierwszy autor – 12 pkt/pracę,  współautor – 6 pkt/pracę)  ……………………………………….. 
− IF ≥ 4,5 (pierwszy autor – 18 pkt/pracę,  współautor – 10 pkt/pracę) ………………………….…………….. 

b. w czasopismach bez IF  
− posiadających punktację MEiN (pierwszy autor – 2 pkt/pracę, współautor – 1 pkt/pracę) ….…………….. 
− bez punktacji MEiN (pierwszy autor – 1 pkt/pracę, współautor – 0,5 pkt/pracę) ……………………………….. 

10. Współautorstwo monografii/podręcznika d: 
− monografia (wyłącznie 1 i 2 autor, maks. 2 monografie)  (3 pkt za wydawnictwo) …………………..…….…. 
− rozdział w podręczniku/monografii (wyłącznie 1 i 2 autor, maks. 2 rozdziały)(1 pkt za roz.) …................. 

11. Dyplom ukończenia drugiego fakultetu a   (3 pkt za fakultet) ……………………….…………….. 
12. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych, maks. 2 dyplomy a (1 pkt za dyplom) ……………………..…………….. 
13. Zagraniczne praktyki zawodowe lub inne pobyty (min. 2 tygodnie) 

zagraniczne związane z dziedziną Szkoły Doktorskiej a   (1 pkt za pobyt) …………………………….. 
14. Staż w ramach programu LLP/Erasmus lub innych projektów 
 współfinasowanych przez UE (min. 2 tygodnie)a    (3 pkt za staż) ……………………………….. 
15. Udział w projektach realizowanych przez Uczelnię,  

w której Kandydat odbywał studia a (maks. 5 projektów)  (1 pkt za udział) ……………..…………….. 
16. Udział w komitecie organizacyjnym zjazdu  

naukowego lub sympozjum (maks. 3 pkt) a      (1 pkt za udział)  ……………................. 
17. Zgłoszenie patentowe a,e      (5 pkt za zgłoszenie) ……..................

  
……………………………………........... 
Czytelny podpis wnioskującego 
 

a konieczność załączenia dokumentów potwierdzających (np. dyplom, certyfikat, potwierdzenie uzyskania/udziału w grantach realizowanych poza UMB); b konieczność potwierdzenia 
przez Dział Nauki lub inną jednostkę merytoryczną Uczelni; c konieczność potwierdzenia przez opiekuna koła naukowego;     d konieczna analiza bibliometryczna potwierdzona przez 
Bibliotekę UMB lub innej uczelni, e konieczność potwierdzenia formy prezentacji pracy, a w przypadku gdy Kandydat prezentował pracę, ale nie jest jej pierwszym autorem – 
konieczność imiennego potwierdzenia prezentacji, f każdą pracę naukową/streszczenie można zgłosić tylko raz. 



 

Zaświadczenie o niepowtarzaniu roku i nieposiadaniu wpisu warunkowego (wypełnia pracownik Uczelni) 

 

Pan/Pani (Nazwisko i imię)…………………………………………………………………………………………………….. 

Student kierunku …………………………………………………………… Rok studiów …………………………………….. 

Uczelnia: ……………………………………………………………………… 

 

nie powtarza, powtarzał (powtarzała) roku i nie posiada, posiadał (posiadała) wpisu warunkowego w trakcie 

dotychczasowego przebiegu studiów. 

Podpis osoby upoważnionej z Uczelni:  …………………………………………      

   

………………….. , dnia ………………….. 

 


