
Kryteria przyznawania stypendium projakościowego  
dla doktorantów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

uchwalone w dniu 15.10.2019 r. 

 

1. Stypendia projakościowe przyznawane są na podstawie regulaminu wprowadzonego 
Zarządzeniem nr 128 Rektora UMK z dnia 20.09.2013 r. 

2. Stypendia projakościowe mogą być przyznane doktorantowi drugiego i kolejnych lat 
studiów na studiach rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, który 
w poprzednim roku studiów wyróżnił się osiągnięciami w pracy badawczej. 

3. Podstawą do oceny wniosku są dane zawarte w rocznym sprawozdaniu doktoranta. Na 
doktoracie spoczywa odpowiedzialność za podanie wszystkich informacji potrzebnych 
do oceny, w tym danych o publikacjach (czasopismo, punktacja MNiSW, data ukazania 
się lub przyjęcia do druku, udział doktoranta lub liczba współautorów), konferencjach 
(nazwa, ranga, plakat czy referat ustny, liczba współautorów, czy prezentowany 
osobiście), kierowaniu grantami, patentach, nagrodach.  

4. W przypadku osiągnięć współautorskich liczbę punktów przyznanych doktorantowi 
ustala się przez pomnożenie punktów za osiągnięcie przez procentowy udział 
doktoranta, lub, jeśli udziału nie podano, przez podzielenie przez liczbę współautorów. 

5. Punkty (za dane osiągnięcie można otrzymać punkty tylko jeden raz, zabronione jest 
zgłaszanie tych samych osiągnięć w kolejnych latach) przyznaje się za: 
 

Lp. Osiągnięcie 
Maksymalna 

liczba punktów 

1 
Autorstwo lub współautorstwo  
artykułu w czasopismie z listy MNiSZ 

wg listy MNiSW 
(max 200) 

2 
Autorstwo lub współautorstwo  
monografii naukowej 

120 

3 
Autorstwo lub współautorstwo  
rozdziału w monografii naukowej 

40 

4 
Autorstwo lub współautorstwo  
innej publikacji recenzowalnej, np. w materiałach konferencyjnych 

15 

5 
Autorstwo lub współautorstwo  
rozdziału innej publikacji nierecenzowanej 

5 

6 

Autorstwo lub współautorstwo  
komunikatu lub plakatu na konferencji międzynarodowej 
 

o Dodatkowo dla wygłaszającego referat 
o Dodatkowo dla prezentującego plakat 

 

20 

 
25 
15 

7 

Autorstwo lub współautorstwo  
komunikatu lub plakatu na konferencji krajowej 
lub konferencji międzynarodowej studenckiego ruchu naukowego 
 

o Dodatkowo dla wygłaszającego referat 
o Dodatkowo dla prezentującego plakat 

 
10 

 
 

12 
6 

8 
Autorstwo lub współautorstwo  
patentu 

40 

9 
Autorstwo lub współautorstwo  
zgłoszenia patentowego 

10 

10 
Kierowanie grantem lub uzyskanie stypendium  
w konkursie o zasięgu krajowym lub międzynarodowym 

50 

11 
Kierowanie grantem lub uzyskanie stypendium  
w konkursie o zasięgu regionalnym 

25 

12 Nagroda w konkursie międzynarodowym lub ogólnokrajowym                           20 

13 Nagroda w konkursie regionalnym                           10 

 


