Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego na latach II-IV
dla doktorantów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
§1
Kryteria i zasady dotyczą uczestników Studium Doktoranckiego na drugim, trzecim i czwartym roku studiów
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (dalej: WFAiIS) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu (dalej; UMK). Stypendia są przydzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017
r. poz. 1696 z późn. zm.), na podstawie Art. 285 Ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1699 z późn. zm.) i na podstawie
Zarządzenia Nr 139 Rektora UMK z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i
terminu wypłaty stypendium doktoranckiego uczestnikom studiów doktoranckich. Ostateczną listę rankingową
rekomenduje Komisja ds. Studiów Doktoranckich w porozumieniu z członkami Komisji Stypendialnej
Doktorantów będącymi doktorantami WFAiIS i Dziekanem WFAiIS.
§2
W skład Komisji ds. Studiów Doktoranckich wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych
na WFAiIS, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym Kierownik Studium
Doktoranckiego WFAiIS oraz przedstawiciel doktorantów wskazany przez uczelnianą Radę Doktorantów.
§3
Dziekan WFAiIS ustala liczbę stypendiów ustala liczbę stypendiów przypadających na poszczególne lata
studiów, dla których sporządzone są osobne listy rankingowe.
§4
Listy rankingowe tworzy się na zebraniu komisji, w skład której wchodzą Dziekan WFAiIS, Kierownik Studiów
Doktoranckiego WFAiIS i członkowie Komisji Stypendialnej Doktorantów będącymi doktorantami WFAiIS.
§5
O stypendium doktoranckie na drugim, trzecim i czwartym roku studiów doktoranckich może się ubiegać
doktorant, który:
1. bez zastrzeżeń wywiązuje się z nałożonych obciążeń dydaktycznych,
2. wykazuje się zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostki WFAiIS,
3. w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego
wykazał się postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
§6
Podstawą oceny doktorantów drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów jest roczne sprawozdanie za rok
studiów poprzedzający wnioskowany okres stypendialny, złożone przez doktoranta według wzorca
obowiązującego na WFAiIS, zaopiniowane i podpisane przez opiekuna naukowego lub promotora,
a w odniesieniu do prowadzonych zajęć dydaktycznych, potwierdzone przez osobę odpowiedzialną za przydział
zajęć na WFAiIS lub w jego jednostkach. Zarówno brak opinii jak i podpisu opiekuna naukowego lub promotora
skutkuje odrzuceniem wniosku o stypendium.
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Sprawozdanie, o którym mowa w powinno zawierać informacje o osiągnięciach naukowych wnioskodawcy,
w szczególności o:
1. publikacjach (autorzy, tytuł, czasopismo, rok wydania, numer woluminu, numery stron, DOI, punktacja
MNiSW),
2. uzyskanych patentach i zgłoszeniach patentowych,
3. udziale w konferencjach międzynarodowych (miejsce, data konferencji, sposób prezentacji wyników
naukowych),
4. uczestnictwie (formalnym) w projekcie badawczym.
§8
Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zawiera dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a
w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, obraz wskazanie roku studiów
doktoranckich.
§9
Wnioski o stypendium są oceniane w systemie punktowych, zgodnie z poniższą tabelą
Lp.

Osiągnięcie

Liczba
punktów

1

Opublikowanie (autorstwo/współautorstwo) artykułu naukowego w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym

10

2

Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej (za każdy rozdział)

10

3

Autorstwo lub współautorstwo patentu

10

4

Autorstwo lub współautorstwo zgłoszenia patentowego

5

5

Prezentacja referatu na konferencji międzynarodowej

8

6

Prezentacja plakatu na konferencji międzynarodowej

3

7

Kierowanie grantem uzyskanym w konkursie o zasięgu krajowym lub międzynarodowym

15

8

Uczestnictwo (formalne) w grancie uzyskanym w konkursie o zasięgu krajowym lub międzynarodowym

5

9

Wywiązanie się z nałożonych obciążeń dydaktycznych

5

10

Postępy w pracy naukowej i w przygotowaniu pracy doktorskiej

10

§ 10
Niniejsze kryteria i zasady obowiązują od dnia uchwalenia przez Uczelnianą Radę Doktorantów UMK.
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