
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 
Procedura kwalifikowania do naukowego stypendium doktoranckiego Narodowego Banku 
Polskiego  
 
1. Kryteriami oceny są: 

a) dorobek naukowy, poparty opinią promotora, lub jeśli jeszcze nie ma promotora, 
opinią opiekuna naukowego, zawierającą ocenę dorobku naukowego, 

b) koncepcja rozprawy doktorskiej (w przypadku doktorantów odbywających 
pierwszy rok kształcenia) lub postęp w realizacji rozprawy doktorskiej (w przypadku 
doktorantów odbywających kształcenie w kolejnych latach). 
 

Kryteria oceniane są punktowo. Podstawą ostatecznej oceny jest suma punktów 
otrzymanych za dwa kryteria łącznie. 50% oceny stanowią punkty za dorobek naukowy, 
50% oceny stanowią punkty za koncepcję rozprawy doktorskiej lub postęp w realizacji 
rozprawy doktorskiej. 

 
2. Dorobek naukowy i koncepcja rozprawy doktorskiej lub postęp w przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej są oceniane przez eksperta posiadającego co najmniej stopień naukowy 
doktora habilitowanego, reprezentującego dziedziny naukowe zgodne z dyscypliną 
rozprawy doktorskiej kandydata.  
 
Kandydat może otrzymać maksymalnie 45 punktów za dorobek naukowy. Dorobek 
naukowy powinien być poparty opinią promotora lub opiekuna naukowego. 
Opinia powinna zawierać co najmniej ocenę rozwoju naukowego doktoranta/studenta, 
ocenę terminowej realizacji programu studiów doktoranckich lub spełnienia wymagań 
przewidzianych w programie kształcenia szkoły doktorskiej, ocenę zaangażowania w 
realizację badań naukowych, ocenę udokumentowanego dorobku naukowego. Oceniając 
dorobek naukowy, ekspert bierze pod uwagę rok studiów kandydata. Ekspert dysponuje 
punktacją od 1 – 45 (1 – najniższa ocena), według założeń: 

 ocena rozwoju naukowego kandydata (1-10 pkt.) 

 zaangażowanie kandydata w realizację badań naukowych (1-10 pkt.) 

 ocena udokumentowanego dorobku naukowego kandydata (1-20 pkt.) 

 inne, do dyspozycji eksperta (1-5 pkt.). 
 
3. Kandydat może otrzymać maksymalnie 45 punktów za koncepcję rozprawy doktorskiej lub 

ocenę postępu w realizacji rozprawy doktorskiej. Oceniając koncepcję rozprawy 
doktorskiej lub postęp w realizacji rozprawy doktorskiej kandydata, ekspert bierze pod 
uwagę rok kształcenia kandydata, dysponując punktacją od 1 – 45 (1 – najniższa ocena). 
Koncepcja rozprawy doktorskiej powinna zawierać: 
 

 Cel badawczy 

 Główne hipotezy badawcze 

 Metody weryfikacji hipotez 

 Związki ze światowymi nurtami badań 

 Uzyskane dotąd rezultaty 

 Nierozwiązane problemy badawcze 

 Obszary i możliwości zastosowań w praktyce (gospodarczej). 
 

4. Łącznie kandydat do stypendium naukowego może otrzymać maksymalnie 90 punktów. 


