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KRYTERIA OCENY WNIOSKOW
Poni2ej podane zostaly zasady, zgodnie z kt6rymi oceniane bgd4 wnioski o przyznanie specjalnego
stypendium naukowego finansowanego z dotacji podmiotowej w ramach Krajowego Naukowego

Osrodka Wiod4cego ,,Poznafskie Konsorcjum RNA". Na podstawie dokonanej oceny Komisja
stypendialna sporz4dzi listg rankingow4 kandydat6w. O miejscu kandydata na liScie rankingowej
decyduje liczba zdobytych punkt6w. Punkty mo2na uzyska( za:

I.

Projekt badari przewidzianych do realizacji w okresie, na kt6ry ma zosta6 przyznane
stypendium KNOW - 0-50 pkt.

II.

Dorobek naukowy oraz inne formy dzialalnoSci naukowej
II. 1. Opublikowane artykuty naukowe (publikacj e recenzowane, monografie)
(podai autora./autor6w, rok, t5rtul publikacji, czasopismo, tom, strony)
ZakaZd4 publikacjg kandydat otrzymuje liczbg punkt6w przlznan4 danemu czasopismu na
listach A i B, opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego.
Lista A - zawieraj1ca liczbg punkt6w za publikacje w czasopismach naukowych posiadaj4cych
wsp6lcrynnik wptywu Impact Factor (IF), znajduj4cych sig w bazie Journal Citation Reports
(JCR).

Lista B - zawierajqca liczbg punkt6w za publikacje w czasopismach naukowych
i epos iadaj 4cych wsp6lc zy nnika wplywu I mpact Factor (IF).

n

II.2. Uryskane patenty
(poda6 autora./autor6w, tlrtul, rok, nr patentu)
Patent migdzynarodorroy

Patentkrajowy-5pkt

-

10 pkt

II.3 . Opublikowane artykuty popularno-naukowe, publikacje nierecenzowane,
monografie pokonferencyjne nierecenzowane (do tej kategorii nie zaliczaj4 sig abstrakty
konferencyjne) I -3 pkt (wpisa6 autora./autor6w, rok, gaul publikacji, czasopismo, tom, strony)

II.4. Udzial w projektach badawczych
(poda6 rodzaj grantu, tytul projektu lub programulzadania badawczego, rolg i zadania
doktoranta)

Krajowy:
Kierownik

- l0 pkt
Gl6wnywykonawca-4pkt
Wykonawca - 2 pkt
Migdzynarodowy:
Kierownik - 20 pkt
Gl6wny wykonawca
Wykonawca - 5 pkt

-

l0 pkt
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II.5. Crynny udzial w konferencji krajowej

(wpisa6 rodzaj udzialu w konferencji: poster/prezentacja/przeprowadzenie warsztat6w, jgzyk,
w jakim prezentowano, tytul prezentacji, autora/autor6w, nazwg konferencji, miejscowo66 i
datE)

referat - 4 pkt
poster - I pkt

przeprowadzeniewarsrtat6w - 3 pkt

II.6. Crynny udzial w konferencji migdzynarodowej
(wpisa6 rodzaj udzialu w konferencji: poster/prezentacja/przeprowadzenie warsztat6w, jgzyk,
w jakim prezentowano, lrtul prezentacji, autora./autor6w, nazwg konferencji, miejscowoS6 i
datg)
referat - 8 pkt
poster - 3 pkt
przeprowadzenie warsztat6w - 4 pkt

II.7. Prezentacja wynik6w badari na seminariach ICHB PAN (z wyl4czeniem seminari6w
zakladowych) - I pkt

II.8. Staie naukowe zagraniczne i/lub kajowe

oraz szkolenia

- pozt ICHB PAN

(wpisa6 rodzaj stazu, szkolenia, okres trwania, naw,tQ instltucji)
sta? zagraniczny dlugoterminowy (powy2ej I miesi4ca)
5 pkt
sta? zagraniczny kr5tkoterminowy (do 1 miesi4ca) - 3 pkt
sta2 krajowy dlugoterminowy (powy2ej I miesi4ca)
pkt
sta2 krajowy kr6tkoterminowy terminowy (do I miesi4ca)
I pkt

-

-2

-

II.9. Nagrody i inne osi4gnigcia naukowe

- 1-3 pkt
(wpisa6 rodzaj nagrody lub osi4gnigcia, datg otrzymania)
[.10.

Czlonkostwo w migdzynarodowych towarrystwach naukowych - 2 pkt

[.11. Czlonkostwo w krajowych towarzystwach naukowych - I pkt
II.l2. Inne

osi4gnigcia naukowe - l-3 pkt
(daty wydarzeri; wpisad nazwg miejsce i datg wydarzenia).
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