
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej 

 

Imię i nazwisko doktoranta  

Dyscyplina naukowa  

Rok studiów  

Promotor  

 
ARKUSZ OCENY DOKTORANTA 

 ZA …………… ROK KSZTAŁCENIA  

Zadania zrealizowane przez doktoranta 
UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z "Regulaminem przyznawania stypendium". 
Wniosek należy wypełnić w sposób elektroniczny. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione wnioski. 

 

Liczba 
punktów 

 

1. Publikacje zarejestrowane w Bazie Wiedzy Politechniki Białostockiej (potwierdzone dokumentem 
     z Biblioteki PB) 

 
autorzy, tytuł publikacji, pełna nazwa czasopisma, rok wydania, tom, numer, strony (liczba 
punktów zgodnie z udziałem jednostkowym) 

     …...………………………….……………………………………………………………… 

 

Suma punktów za publikacje:  

 

2. Referaty naukowe zarejestrowane w Bazie Wiedzy Politechniki Białostockiej 

 
autorzy, tytuł publikacji, pełna nazwa konferencji, rok wydania, strony. 

     …...………………………….……………………………………………………………… 

 

Suma punktów za referaty naukowe:  

 

3. Udział w stażach naukowych (trwających co najmniej 1 miesiąc) 

 
jednostka naukowa w której zrealizowano staż, okres trwania stażu, zaświadczenie o stażu  
z jednostki naukowej (krajowej – 15 pkt, zagranicznej – 30 pkt.) 

     …...………………………….……………………………………………………………… 
 

 

Suma punktów za udział w stażach naukowych:  



 
 

4. Patenty 

a. patent europejski albo patent przyznany za granicą co najmniej w jednym z państw 
należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że 
wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 
autorzy, nr i nazwa patentu  
(na podstawie dokumentu potwierdzającego udzielenie patentu, 100 pkt/liczba autorów) 
…...………………………….……………………………………………………………… 

 

b. patent udzielony przez Urząd Patentowy RP 
autorzy, nr i nazwa patentu  
(na podstawie dokumentu potwierdzającego udzielenie patentu, 75 pkt/liczba autorów) 
…...………………………….……………………………………………………………… 

 

c. patent przyznany według powyższych warunków innemu podmiotowi niż ewaluowany, 
jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest 
doktorant SzD 
autorzy, nazwa wniosku patentowego 
(na podstawie dokumentu potwierdzającego przyjęcie wniosku, 50 pkt/liczba autorów) 

             …...………………………….……………………………………………………………… 

 

d. prawo ochronne na wzór użytkowy przyznane ewoluowanemu podmiotowi przez Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą 
autorzy, nazwa wniosku patentowego 
(na podstawie dokumentu potwierdzającego przyjęcie wniosku, 30 pkt/liczba autorów) 

…...………………………….……………………………………………………………… 

 

e. złożenie wniosku o udzielenie patentu w Urzędzie Patentowym RP  
autorzy, nazwa wniosku patentowego 
(na podstawie dokumentu potwierdzającego przyjęcie wniosku, 20 pkt/liczba autorów) 

…...………………………….……………………………………………………………… 

 

Suma punktów za patenty:  

 

5. Udział w realizacji projektów naukowo-badawczych w ramach Narodowego Centrum Nauki 
lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

a. kierownik projektu naukowo-badawczego – 50 pkt. 
(na podstawie dokumentu potwierdzającego kierowanie projektem) 
…………………………………………………………………… 

 

b. wykonawca projektu naukowo-badawczego – 20 pkt. 
(potwierdzone umową przez kierownika projektu, z zaznaczeniem procentowego udziału 
doktoranta w projekcie) 
 

            ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

c. złożenie własnego wniosku o finansowanie projektu naukowo-badawczego – 10 pkt. 
(potwierdzone przez Dział Nauki) 

           …...………………………….……………………………………………………………… 
 

Suma punktów za projekty naukowo-badawcze:  

 



 
 

6. Udział w realizacji innych projektów naukowo-badawcze o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, np. 
w ramach Fundacji Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NAWA, fundusze 
europejskie (na podstawie dokumentu potwierdzającego realizację projektu) 

− kierownik projektu naukowo-badawczego – 30 pkt.  

− wykonawca projektu naukowo-badawczego – 10 pkt.  

 

Suma punktów za inne projekty naukowo-badawcze:  

 

 

 

Oświadczam, iż zadania badawcze wymienione w punktach 1-6 związane są z tematyką mojej pracy doktorskiej 

…………………………….. 
(miejscowość, data) 

 

…………………………….. 
(podpis doktoranta) 

 

 
 
 
 
 
 

       Potwierdzam powyższe dane 
 
………………………………………       ………………………………………………………. 
     (data i czytelny podpis promotora)           (data i czytelny podpis lub imienna pieczęć  
                   kierownika dyscypliny naukowej) 
 

 
 
 
 
 

7.  Punktacja wynikająca ze średniej ocen z ostatnich dwóch semestrów: 

4,80 – 5,0 (10 pkt), 4,60 – 4,79 (9 pkt), 4,40 – 4,59 (8 pkt), 4,20 – 4,39 (7 pkt), 4,00 – 4,19 (6 pkt), 
3,80 – 3,99 (5 pkt), 3,60 – 3,79 (4 pkt), 3,40 – 3,59 (3 pkt), 3,20 – 3,39 (2 pkt), 3,00 – 3,19 (1 pkt).  

 

SUMA PUNKTÓW:  


