
Kryteria przyznawania stypendium dla
najlepszych doktorantów przyjęte przez

Radę Wydziału Fizyki, Astronomii i
Informatyki Stosowanej w dniu 14.09.2016 r.
(ze zmianami dot. punktu 14. przyjętymi przez RW w dniu

17.05.2017 r.)

1. Stypendia  dla  najlepszych  doktorantów  przyznawane  są  na  podstawie
regulaminu  wprowadzonego  Zarządzeniem  Rektora  UMK  nr  133  z  dnia
25.09.2013 r.

2. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi I
roku,  który  osiągnął  bardzo  dobre  wyniki  w  postępowaniu  rekrutacyjnym.
Stypendium dla najlepszych doktorantów może być  przyznane doktorantowi
na  drugim roku  i  w  kolejnych  latach  studiów doktoranckich,  który  w roku
akademickim  poprzedzającym  przyznanie  stypendium  spełnił  łącznie
następujące warunki:

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem
studiów doktoranckich,

b) wykazał  się  postępami  w  pracy  naukowej  i  przygotowaniu  rozprawy
doktorskiej,

c) bez  zastrzeżeń  wywiązuje  się  z  nałożonych  obciążeń  dydaktycznych,  a
także wykazał się  szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej i
popularyzatorskiej.

3. Listy rankingowe ustala się osobno dla każdej dyscypliny.

4. Listę rankingową dla doktorantów na I roku ustala się na podstawie wyników
rekrutacji na studia doktoranckie, z uwzględnieniem wszystkich tur rekrutacji.

5. Listę rankingową dla studentów lat II-IV ustala się dodając:

a) średnią ocen egzaminów w skali 2-5 mnożoną przez 6 (maksymalnie 30
punktów),

b) ocenę wyników naukowych (maksymalnie 30 punktów),

c) ocenę  przedsięwzięć  popularyzatorskich  i  zajęć  dydaktycznych
(maksymalnie 40 punktów).

6. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów składa się na
formularzu, który jest załącznikiem do Zarządzenia Rektora UMK nr 133 z dnia
25.09.2013 r.

7. Podstawą  do  oceny  wniosku  są  dane  zawarte  w  rocznym  sprawozdaniu
doktoranta,  obejmującym  działalność  naukową,  dydaktyczną  i
popularyzatorską,  a także oceny z egzaminów przewidzianych w programie
studiów. Na doktorancie spoczywa odpowiedzialność  za podanie wszystkich
informacji potrzebnych do oceny, w tym danych o publikacjach (czasopismo,
punktacja  MNiSW,  data  ukazania  się  lub  przyjęcia  do  druku),  osobistym



udziale w konferencjach (nazwa, ranga, plakat czy referat ustny), uzyskanych
patentach i zgłoszeniach patentowych, a także o uczestnictwie w projektach
badawczych (rodzaj projektu, rola w projekcie).

8. Listę rankingową tworzy się na podstawie złożonych wniosków z załącznikami,
których zawartość musi być zgodna z rocznymi sprawozdaniami doktorantów
i wpisami do indeksów. Brak zgodności dyskwalifikuje wniosek.

9. Średnią egzaminów oblicza się biorąc pod uwagę egzaminy (lub pracownię
specjalistyczną)  w  liczbie  i  wymiarze  godzinowym  przypadającym  na
poprzedzający rok akademicki według harmonogramu studiów doktoranckich.
Doktorant podaje w załączniku nazwy przedmiotów, które mają być wzięte
pod uwagę i uzyskane oceny. Nie bierze się pod uwagę egzaminów z języka
obcego. Doktorant ma obowiązek podania liczby godzin przedmiotów, które
przypadają na dany rok studiów doktoranckich; nie można więcej niż jeden
raz  podać  tego  samego  przedmiotu  przy  ubieganiu  się  o  stypendium dla
najlepszych doktorantów.

10.Punkty  składające  się  na  ocenę  postępów  naukowych  przyznaje  się  za
(maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium wynosi 30):

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

5 punktów

b) autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej
5 punktów

c) autorstwo lub współautorstwo patentu
5 punktów

d) autorstwo lub współautorstwo zgłoszenia patentowego
2 punkty

e) prezentacja referatu na konferencji międzynarodowej
5 punktów

f) prezentacja plakatu na konferencji międzynarodowej
2 punkty

11.Za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze zgodnym z programem
studiów przyznaje  się  15  punktów.  W przypadku przeprowadzenia  zajęć  w
mniejszym  wymiarze  godzin,  liczba  punktów  ulega  proporcjonalnemu
zmniejszeniu,  chyba  że  mniejsza  liczba  godzin  wynikała  bezpośrednio  z
przydziału dydaktycznego.

12.Za  działalność  dydaktyczną  i  popularyzacyjną  uznaje  się  udział  w
przedsięwzięciach mających na względzie  popularyzację  wydziału i  własnej
wiedzy, np. Festiwal Nauki i  Sztuki, zajęcia w ramach programów unijnych,
pokazy  fizyczne,  itp.  Za  udział  w  każdym  tego  rodzaju  przedsięwzięciu
przyznaje się maksymalnie 10 punktów.

13.Listę  rankingową  tworzy  się  na  zebraniu  komisji,  w  skład  której  wchodzą
Dziekan,  Kierownik  Studium  Doktoranckiego  i  członkowie  Komisji
Stypendialnej Doktorantów.



14.W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez osoby z ostatniej,
kwalifikującej się do otrzymania stypendium pozycji rankingowej, o kolejności
decyduje wyższa liczba punktów za postępy naukowe.


