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załącznik nr 1 

   do warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UMP - rok akademicki 2022/2023 
 

System punktacji przyjęć do Szkoły Doktorskiej 

prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

1. Średnia ocen ze studiów  
 

 

− średnia ocen z egzaminów liczona jest po zaokrągleniu do pierwszego miejsca po przecinku)  
np. 4,32 to jest 4,3 (4,3 x 2 = 8,6) 

− w przypadku studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna ze średniej ocen 

−   Od kandydata, który nie posiada tytułu magistra lub równorzędnego a o którym mowa w § 3 
ust.2 pkt. 1 wymagana jest średnia ocen z okresu dotychczasowego kształcenia w szkole wyższej - 
minimum 4,0 
 

 
średnia x 2 
 

2. Ocena projektu badawczego 

 

 
wstępnej oceny projektu badawczego dokonuje członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego 
Komisji Rekrutacyjnej  
 

0 – 6 pkt 

 

3. Rozmowa kwalifikacyjna (forma ustna) 
(uzyskanie 0 pkt podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotu kierunkowego lub języka obcego dyskwalifikuje  
kandydata)           
    

 

− w zakresie dyscypliny planowanej pracy naukowej  
oceniana jest wiedza merytoryczna z danej dyscypliny, znajomość podstawowych zasad prowadzenia  
badań naukowych oraz kompetencje ogólne, w tym komunikacja interpersonalna 
 

0 – 10 pkt  

 

− w zakresie języka angielskiego  
oceniana jest umiejętność prowadzenia dyskusji naukowej w języku obcym  
(przedstawienie Komisji certyfikatu z języka angielskiego z listy certyfikatów znajdującej się na 
stronie Szkoły Doktorskiej powoduje automatyczne przyznanie kandydatowi 6 pkt. podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej) 
 

0 –  6 pkt 

4. Ocena działalności naukowej: 
Wszystkie osiągnięcia naukowe wymagają potwierdzenia wg poniższych wytycznych 
 

 

 

− publikacje opublikowane w czasopismach znajdujących się w  wykazie czasopism  
naukowych MNiSW 

(potwierdzenie: wydruk z bibliografii Biblioteki Głównej UMP lub kserokopia publikacji z 
 informacją dotyczącą daty publikacji i pełną nazwą i punktacją czasopisma) 
Uwaga:  Od kandydata, który nie posiada tytułu magistra lub równorzędnego a o którym 
mowa w § 3 ust.2 pkt. 1 wymagany jest  dorobek naukowy IF>8,0 w pracach z pierwszym i 
drugim autorstwem 

 

Punktacja MNiSW  (do roku 2018/od roku 2019) za publikacje z IF 

punktacja 
czasopisma 

15/20 
pkt 

20/40 
Pkt 

25/70 
pkt 

30/100 
pkt 

35-40/140  
pkt 

45-50/200  
pkt 

kolejność 
autorstwa        

    
  

pierwszy 3 4 6 8 12 20 

drugi 2 3 4 6 9 12 

trzeci lub dalszy 1,5 2 3 4 5 6 

ocenie podlegają                              
najwyżej punktowane 
4 publikacje 
maks. 80 pkt 
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Punktacja MNiSW (do roku 2018/od roku 2019) za publikacje bez IF 

punktacja 
czasopisma 

<15/20 pkt 15/20-200 pkt 

kolejność 
autorstwa        

  

pierwszy 1,0 1,5 

drugi 0,75 1,0 

trzeci lub dalszy 0,5 0,75 
 

 

− udział w konferencji naukowej z referatem (praca oryginalna/praca kazuistyczna) 
(potwierdzenie: dokument potwierdzający wystąpienia na konferencji lub kserokopia  
streszczenia z książki abstraktów) 
 

rodzaj konferencji krajowe   
międzynarodowe o 

charakterze lokalnym 

międzynarodowe o 
zasięgu  

co najmniej 
europejskim 

Kolejność 
autorstwa 

  
 

pierwszy 0,75/0,5 1,5/1,0 2,0/1,5 

drugi  0,5/0,3 1,0/0,75 1,5/1,0 

trzeci i kolejny 0,25/0,15 0,5/0,25 1/0,5 
 

ocenie podlegają  
najwyżej punktowane 
3 streszczenia 
maks. 6 pkt 

 

− nagrody otrzymane na konferencjach naukowych (praca oryginalna/praca kazuistyczna) 
(potwierdzenie: dyplom nagrody – kserokopia) 
 

rodzaj konferencji Krajowe 
międzynarodowe o 

charakterze lokalnym 

międzynarodowe o 
zasięgu  

co najmniej 
europejskim 

Kolejność 
autorstwa 

 
 

 

pierwszy 0,5/0,3 1,5/1,0 2,0/1,5 

drugi 0,25/0,15 1,0/0,75 1,5/1,0 

trzeci i kolejny 0,25/0,1 0,75/0,25 1,0/0,5 
 

ocenie podlegają  
najwyżej punktowane   
3 nagrody 
maks. 6 pkt 

 

− udział w projektach badawczych w funkcji kierownika 
(potwierdzenie: informacja od grantodawcy / oryginał wniosku / oryginał sprawozdania)  

 

1 pkt za projekt;  
maks. 3 pkt 

 

 

− stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów  
(potwierdzenie: dyplom otrzymania stypendium – kserokopia) 
 

3 pkt; maks. 3 pkt 

 

− naukowe staże zagraniczne  
(potwierdzenie:  dokument potwierdzający odbycie stażu z określeniem czasu jego trwania 

      - punktacji podlega staż trwający powyżej 30 dni) 
       UWAGA: staże w ramach programu ERASMUS nie podlegają punktacji 

 

1 pkt za miesiąc;  
maks. 6 pkt 
 

 

− Medal UMP lub równorzędna nagroda innej Uczelni 
Medal Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za osiągnięcia w nauce i prace społeczne 
(potwierdzenie:  dokument potwierdzający otrzymanie medalu) 
 

2 pkt; maks. 2 pkt 
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1. Dorobek naukowy promotora 

− publikacje promotora opublikowane w czasopismach znajdujących się w  wykazie czasopism  
naukowych MNiSW i MEiN - najwyżej punktowane prace z pierwszym, drugim lub ostatnim   
autorstwem za lata 2017-2021 (potwierdzenie:  należy załączyć wykaz 4 najwyżej punktowanych  
publikacji promotora z lat 2017-2021) 

Punktacja MNiSW 

punktacja 
czasopisma 

15/20 
pkt 

20/40 
pkt 

25/70 
pkt 

30/100 
pkt 

35-40/140 
pkt 

45-50/200 
pkt 

Kolejność 
autorstwa 

      

Pierwszy/ost
atni 

0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 

drugi 0,10 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 

 

 
Ocenie podlegają 4  
najwyżej punktowane  
prace z pierwszym,  
drugim lub ostatnim  
autorstwem  

  za lata 2017-2021  


