
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2014 Rektora AGH z dnia 23 maja 2014 r. 
 
 

ZASADY WYŁANIANIA 5% NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW STUDIÓW 
DOKTORANCKICH  W DANYM ROKU AKADEMICKIM 

 
Zgodnie § 17 ust.5 rozporządzenia MNiSW z dnia 18 maja 2010 r.(Dz.U. Nr 87 poz.    
560 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad , trybu i kryteriów udzielania, spłacania 
oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich działając w porozumieniu z Zarządem 
Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AGH, wprowadza się następujący  sposób  
wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w danym roku 
akademickim: 
 

§ 1 
 
I. Kryteria kwalifikacji 
1. Do grupy najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w danym roku 

akademickim  zostaną zakwalifikowani doktoranci AGH,  którzy spełnili łącznie 
następujące warunki: 
a) ukończyli terminowo studia doktoranckie w danym roku akademickim zgodnie 

z obowiązującym programem studiów; 
b) obronili pracę doktorską w terminie t.j. do końca roku kalendarzowego, który jest 

ostatnim rokiem studiów;  
c) wykazali się dorobkiem publikacyjnym w okresie studiów, kwalifikującym go do 

5 % doktorantów z najwyższym dorobkiem publikacyjnym na Wydziale, na 
podstawie punktacji w Bibliotece Głównej AGH. 

2. Warunek określony w ust. 1 pkt a) i b), stosuje się również do  doktorantów, którzy 
w danym roku ukończyli   studia doktoranckie,  przedłużone z przyczyn zdrowotnych 
nie dłużej niż o rok albo z powodu narodzin dziecka o okres odpowiadający czasowi 
trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach. 

 
§ 2 

 
II. Kategorie osiągnięć  naukowych brane pod uwagę   przy kwalifikacji do 

grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich  
 
1. Co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych 

o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki. 
 
2. Znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię 

lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi.  
 
3. Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego. 
 
4. Wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych.  
 
5. Nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.  
 
Rodzaje potwierdzeń osiągnięć  - zawiera tabela w pkt 1. w Załączniku. 
 

§ 3 
 

III. Kryteria  wyłaniania grupy 5 %  najlepszych doktorantów w danym roku 
akademickim  

1. Za wybitne osiągnięcia Komisja  może przyznać od 0 do 95 pkt.  
2. W ramach kategorii osiągnięć naukowych  wymienionych w  § 2 ust. 1-5 Komisja może 

przyznać w zależności od rangi od 0 do 5 pkt. za każde osiągnięcie z tej kategorii.  



3. Poszczególnym  kategoriom osiągnięć z § 2 ust. 1-5 z są przypisane określone wagi 
ustalone w sposób podany w załączniku pkt. 2.  

4. Liczbę punktów w danej kategorii osiągnięć stanowi iloczyn liczby punktów 
przyznanych za dane osiągnięcie i wagi danego rodzaju osiągnięcia. 

5. Ogólna liczba punktów za wybitne osiągnięcia stanowi sumę punktów w 
poszczególnych kategoriach.  

6. Suma punktów za osiągnięcia naukowe stanowi o miejscu doktoranta w rankingu na 
Wydziale,  w danej w danej dziedzinie. 

7. Wymieniona w ust. 2-6 metoda punktowa stanowi podstawę kwalifikacji do wyłonienia 
5 %  najlepszych absolwentów studiów doktoranckich wyłonionych w rankingach 
wydziałowych, do rankingu w danej dziedzinie,  w uczelni, w danym roku akademickim 
w danej dziedzinie. 

 
 

§ 4 
 

IV. Sposób wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich 
 
1. W pierwszym etapie zostają wyłonieni w drodze rankingu na podstawie określonych w 

§1 pkt I Kryteriów kwalifikacji najlepsi absolwenci studiów doktoranckich w danym 
roku akademickim, spełniający kryteria wymienione z  ppkt.1-2 

2. W drugim etapie tworzona jest lista rankingowa kandydatów (wyłonionych w 
pierwszym etapie). Listę rankingową określa komisja pod przewodnictwem Prorektora 
ds. Nauki oraz przedstawiciela URSD.  

3. Podstawą do wyłonienia grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich 
AGH w danym roku akademickim, stanowi łączna liczba  najlepszych absolwentów 
Wydziałów z danego roku akademickiego.  

 
V. Terminy kwalifikacji 
 
1. Wyłanianie przez Kierowników studiów doktoranckich na Wydziałach  najlepszych 

absolwentów w danej dziedzinie  i przekazanie wykazów do Zespołu Studiów 
Doktoranckich do dnia 31 stycznia.  

2. Ustalenie listy 5% najlepszych absolwentów Uczelni przez Komisję w terminie do dnia 
30 marca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 5 
 

Załącznik 

1. Osiągnięcia naukowe i sposób ich dokumentowania  

Kategoria osiągnięć  Schemat opisu osiągnięć  Rodzaj potwierdzenia  
Co najmniej dwie 
publikacje naukowe w 
recenzowanych 
czasopismach 
naukowych o zasięgu 
międzynarodowym lub 
publikacje naukowe w 
formie książki  

• tytuł publikacji 
(artykułu/rozdziału/książki),  

• miejsce publikacji (nazwa 
czasopisma/tytuł książki),  

• rodzaj publikacji (artykuł w 
czasopiśmie/publikacja 
książkowa/monografia/ 
publikacja 
pokonferencyjna/redakcja 
merytoryczna, etc.),  

• język publikacji,  
• autorstwo (jedyny 

autor/współautorstwo – 
procentowy wkład),  

• wydawnictwo,  
• data publikacji (data 

druku/data dostępu),  
• numer ISBN, ISSN (jeżeli 

nadany).  

• zaświadczenie 
wydawcy lub  

• kopia stron 
zawierających 
nazwisko autora, 
tytuł publikacji, 
nazwę czasopisma 
lub książki, 
miejsce i datę 
wydania, nr ISBN 
lub ISSN.  

Znaczący udział w 
projektach lub grantach 
badawczych 
prowadzonych przez 
uczelnię lub we 
współpracy z innymi 
ośrodkami 
akademickimi lub 
naukowymi  

• okres uczestnictwa w 
projekcie lub grancie,  

• nazwa jednostki uczelni lub 
nazwa instytucji prowadzącej 
projekt lub grant,  

• pełniona funkcja w projekcie 
lub grancie (kierownik 
projektu/główny 
wykonawca/wykonawca, 
etc.),  

• opis wykonywanych zadań,  
• cel i efekty udziału lub 

współpracy.  

• zaświadczenie 
instytucji 
prowadzącej 
projekt/grant lub  

• zaświadczenie 
kierownika 
projektu/grantu.  

Autorstwo lub 
współautorstwo patentu 
lub wzoru użytkowego  

• nazwa i opis przedmiotu 
patentu lub wzoru 
użytkowego,  

• etap prac lub data i miejsce 
rejestracji,  

• zasięg rejestracji 
(krajowy/międzynarodowy),  

• autorstwo (jedyny 
autor/współautorstwo – 
procentowy wkład).  

• zaświadczenie 
urzędu 
patentowego lub  

• wyciąg z ewidencji 
patentowej lub  

• zaświadczenie 
instytucji 
nadzorującej 
prace nad 
patentem lub 
wzorem 
użytkowym.  



 

2. Wagi dla poszczególnych kategorii osiągnięć naukowych z  § 2 ust. 1-5  
• 10 - publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co 

najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki 
• 2 - udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we 

współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi 
• 2 - autorstwo lub współautorstwo patentu  
• 2 - wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych 
• 3 - nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym 

 
 

Wystąpienia na 
międzynarodowych 
konferencjach 
naukowych  

• data i miejsce konferencji,  
• nazwa konferencji,  
• rodzaj wystąpienia 

(wygłoszony 
referat/przedstawiona 
prezentacja, etc.)  

• tytuł wystąpienia,  
• samodzielność wystąpienia 

(indywidualne/grupowe – 
procentowy wkład).  

• zaświadczenie 
organizatora 
konferencji lub  

• kopia materiału 
pokonferencyjneg
o zawierającego 
nazwisko osoby 
występującej lub  

• dyplom 
(certyfikat) 
z konferencji.  

Nagrody i wyróżnienia 
w konkursach o zasięgu 
międzynarodowym  

• data i miejsce uzyskania 
nagrody lub wyróżnienia,  

• nazwa konkursu,  
• uzyskane miejsce,  
• rodzaj nagrody lub 

wyróżnienia 
(indywidualne/grupowe),  

• liczba uczestników konkursu,  
• nazwa organizatora konkursu. 

• zaświadczenie 
organizatora 
konkursu lub  

• dyplom 
(certyfikat).  


