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SPRAWOZDANIE STUDENTA 
STUDIÓW STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) 

NA WYDZIALE MECHANICZNYM PK 
 

 

 
Doktorant/ka*     -      mgr inż. ........................................................................................................................ 
 

Wydział Mechaniczny 
Politechniki Krakowskiej 

studia stacjonarne III stopnia 
(doktoranckie) 

Rok akademicki: 
 

................................ Semestr: 
 

................................ 

Instytut: 
 

............................................................................................................ 

Zakład/Katedra/Pracownia*: 
 

............................................................................................................ 
 

 

W chwili obecnej ukończyłem/łam* ......... semestr studiów stacjonarnych 
III stopnia (doktoranckich). 
Moim Opiekunem Naukowym/Promotorem*  jest  
 
................................................................................ . 
  (tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

W semestrze prowadziłem/łam* zajęcia dydaktyczne (rodzaj, liczba godzin) - w 
przypadku współprowadzenia proszę podać tytuł, imię i nazwisko prowadzącego:  
1. .................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................. 

 
Wszczęto przewód doktorski –  tak/nie*. 

Rada Wydziału Mechanicznego PK w dniu .............................r. zatwierdziła tytuł mojej 
pracy doktorskiej: „................................................................................................ 
 .....................................................................................................................................” 
i wyznaczyła: 

 Promotora pracy doktorskiej w osobie – ........................................................................ 
 (tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

 Promotora Pomocniczego w osobie – ............................................................................ 
 (tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

Przewidywany plan i program badań został zrealizowany w .............%-ach (- dotyczy 

wykonania całej pracy doktorskiej). 

Zostały już przeprowadzone następujące badania/etapy projektu*: 

1. ............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................. 

4. ............................................................................................................................. 

5. ............................................................................................................................. 
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Liczba punktów za działalność naukową, badawczą i dydaktyczną obliczona 

zgodnie z Zasadami punktowania osiągnięć doktorantów 1) 

 

AKTYWNOŚĆ LICZBA PUNKTÓW UWAGI ** 

Publikacje i konferencje 2) 

Publikacje w czasopisma 
naukowych: 

należy podać autorów, tytuł, nazwę 
czasopisma naukowego, numer 
wydania, rok  wydania, zakres stron.  

Punktacja  

W przypadku 
współautorstwa liczbę 
punktów dzieli się przez 
liczbę autorów z 
wyłączeniem: 

– Promotora, 

– Promotora Pomocniczego, 

– Opiekuna Naukowego. 

 

Publikacja w czasopiśmie naukowym wymienionym w części A wykazu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

1.     

Publikacja w czasopiśmie naukowym wymienionym w części B wykazu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

1.     

Publikacja w czasopiśmie naukowym wymienionym w części C wykazu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

1.     

Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji 
międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science, Scopus 

 

1.     

Publikacja w języku obcym w czasopiśmie recenzowanym 
nieznajdującym się na liście czasopism punktowanych – x1 pkt. 

 

1.     

Publikacja w języku polskim w czasopiśmie recenzowanym 
nieznajdującym się na liście czasopism punktowanych – x0,5 pkt. 

 

1.     

Publikacja w czasopiśmie popularnonaukowym – x0,5 pkt.  

1.     

Monografia naukowa w języku obcym – x25 pkt.  

1.     

Monografia naukowa w języku polskim – x20 pkt.  

1.     

Rozdział w monografii w języku obcym (min. 0,5 arkusza 

wydawniczego3)) – x5 pkt. 

 

1.     

Rozdział w monografii w języku polskim (min. 0,5 arkusza 

wydawniczego3)) – x4 pkt. 
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1.     

Publikacja w wydawnictwie pokonferencyjnym w języku obcym – x2 
pkt. 

 

1.     

Publikacja w wydawnictwie pokonferencyjnym w języku polskim – x1 
pkt. 

 

1.     

Wystąpienie na konferencji w języku obcym – x2 pkt.  

1.     

Wystąpienie na konferencji w języku polskim – x1 pkt.   

1.     

Poster w języku polskim – x0,5 pkt.  

1.     

Poster w języku obcym – x1 pkt.  

1.     

Dydaktyka 

Podręcznik dla studentów – x25 pkt.   

1.     

Rozdział w podręczniku – procentowy udział stron x 25 pkt.  

1.     

Opracowanie materiałów pomocniczych – 5 pkt. (łącznie za wszystkie 
opracowane materiały) 

 

1.     

Rozdział w materiałach pomocniczych – x1 pkt. za materiał, maks. 3 
pkt. za całość 

 

1.     

Inne pomoce dydaktyczne (w tym przygotowanie pokazów na Noc Naukowców, 
opieka nad kołem naukowym) - x1 pkt. za przedmiot, maks. 3 pkt. za całość 

1.     

Platforma e-learningowa - x1 pkt. za przedmiot, maks. 3 pkt. za całość  

1.     

Rozwój naukowy i badawczy 

Otwarcie przewodu doktorskiego – x5 pkt. 

1.     

Budowa stanowiska badawczego – x1–3 pkt. (maks. 3 pkt. za wszystkie 
zbudowane stanowiska), poparte opinią Opiekuna Naukowego 

lub Promotora 

1.     

Staż – w Polsce lub za granicą – x1 pkt. 

1.     

Granty i projekty badawcze 

Złożenie wniosku o DS  – x1 pkt. 
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1.     

Złożenie wniosku o grant/projekt w Polsce – x2 pkt. 

1.     

Otrzymanie grantu/projektu w Polsce: 

10 pkt. – kierownik, 5 pkt. – udział jako wykonawca ,2 pkt. – współpraca przy 
realizacji grantu/projektu 

1.     

Za każdy kolejny rok grantu w Polsce - 0,5 x punkty jw. 

1.     

Złożenie wniosku o grant/projekt za granicą - x2,5 pkt. 

1.     

Otrzymanie grantu/projektu za granicą - 20 pkt. – kierownik, 10 pkt. – udział jako 
wykonawca, 4 pkt. – współpraca przy realizacji grantu/projektu 

1.     

Za każdy kolejny rok grantu za granicą - 0,5 x punkty jw. 

1.     

Patenty, wzory użytkowe, projekty 

Zgłoszenie patentu lub wzoru krajowego – x2 pkt. 

1.     

Zgłoszenie patentu lub wzoru międzynarodowego – x3 pkt. 

1.     

Otrzymanie patentu lub wzoru krajowego – x20 pkt. 

1.     

Otrzymanie patentu lub wzoru międzynarodowego – x25 pkt. 

1.     

Udokumentowane wdrożenie wyników badań – x5 pkt. 

1.     

Projekt z zakresu inżynierii nie będący częścią programu studiów doktoranckich - 
1–5 pkt. za projekt, maks. 5 pkt. za całość 

1.     

Projekt z zakresu architektury, urbanistyki, konserwacji zabytków, architektury 
krajobrazu nie będący częścią programu studiów doktoranckich – x1–5 pkt. za 

projekt, maks. 5 pkt. za całość 

1.     

Konkurs architektoniczny międzynarodowy – wygrana lub wyróżnienie – x2 pkt. 

1.     

Konkurs architektoniczny krajowy – wygrana lub wyróżnienie – x1 pkt. 

1.     

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW   
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* - niepotrzebne skreślić 

** - uzupełnia Doktorancka Komisja Stypendialna 

1) Za dany rok akademicki 

2) Tylko publikacje wydane lub z decyzją o przeznaczeniu do druku 

3) 0,5 arkusza wydawniczego odpowiada: 

 20 000 znaków topograficznych (ze spacjami) prozy lub, 

 400 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków) lub, 

 1500 cm2 powierzchni ilustracji (także wzorów matematycznych, fizycznych, 
chemicznych, diagramów). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a*:  
................................................................... 

 (data i podpis Doktoranta) 

Opiekun naukowy/ 
Promotor pracy doktorskiej*: 

 

  
................................................................... 

 (podpis) 

 
Dyrektor Instytutu/ 

Dyrektor Dydaktyczny Instytutu*: 

 

  
................................................................... 

 (podpis) 
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