
Wydziałowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie 

stypendium doktoranckiego 

przyjęte przez Radę Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

w dniu 14.05.2014 z poprawkami przyjętymi w dniu 18.06.2014 
 

1. Kryteria i zasady dotyczą uczestników Studium Doktoranckiego lat II-IV. Stypendia są 

przydzielane na podstawie zarządzenia Rektora UMK i regulaminu studiów doktoranckich. 

Ostateczną listę rankingową rekomenduje Komisja Studium Doktoranckiego  

w porozumieniu z Wydziałową Komisją Stypendialną Doktorantów, Kierownikiem 

Studium Doktoranckiego i Dziekanem WFAiIS.  

 

2. Dziekan ustala liczbę stypendiów przypadających na poszczególne kierunki   

(1. astronomia, 2. fizyka i biofizyka) i lata studiów, dla których sporządzane są osobne listy 

rankingowe. 

 

3. O stypendium doktoranckie na następny rok akademicki może ubiegać się doktorant, 

 który  zaliczył rok akademicki poprzedzający rok akademicki, na który ma być przyznane 

stypendium lub uzyskał przedłużenie studiów. W przypadku doktorantów ubiegających się o 

stypendium na IV rok lub na rok studiów przedłużonych konieczne jest ponadto, aby 

doktorant miał otwarty przewód doktorski. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego  z dn. 12.12.2013r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 

doktoranckich stypendium doktoranckie  może otrzymać doktorant, który: 

 

a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich,  

b) wykazuje się zaangażowaniem w: 

 prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramkach praktyk zawodowych albo 

 realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną 

uczelni albo jednostkę naukową, 

c) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej  

i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

 

4. Podstawą oceny jest roczne sprawozdanie złożone przez doktoranta według wzorca 

obowiązującego na Wydziale, zaopiniowane i podpisane przez opiekuna naukowego,  

a w odniesieniu do prowadzonych zajęć, potwierdzone przez osobę odpowiedzialną za 

przydział zajęć na Wydziale lub w jego jednostkach. Brak podpisu opiekuna skutkuje 

odrzuceniem wniosku o stypendium. 

 

5. Punkty przyznawane są za: (i) terminową realizacją programu studiów doktoranckich, (ii) 

zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramkach praktyk zawodowych, (iii) 

znaczne postępy w pracy naukowej doktoranta i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej w 

roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium 

doktoranckie, (iv) zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez 

jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową. 

 

6. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych doktorant może otrzymać maksymalnie 5 

punktów. Przy ocenie bierze się pod uwagę przeprowadzone zajęcia dydaktyczne 

przewidziane harmonogramem na rok akademicki poprzedzający rok akademicki, na który 

ma być przyznane stypendium doktoranckie. Jeśli doktorant odbył mniej zajęć, niż wskazano 

w zarządzeniu Rektora (I rok -30 godzin, lata II-IV — po 60 godzin), liczbę punktów 



zmniejsza się proporcjonalnie. Wykonanie zadań dydaktycznych przez doktoranta powinno 

być potwierdzone przez osobę odpowiedzialną za przydział zajęć na Wydziale lub w jego 

jednostkach. Liczba punktów może być zmniejszona, jeśli do tej osoby zgłoszono 

zastrzeżenia do pracy dydaktycznej doktoranta.  

 

7. Za wykazanie znacznych postępów w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma być 

przyznane stypendium doktoranckie, doktorant może otrzymać maksymalnie 75 punktów. 

Oceniane jest ono na podstawie: 

 

A. Liczby i charakteru publikacji/rozdziałów do monografii  wydrukowanych lub 

przyjętych do druku (publikacje przed ostateczną decyzją o przyjęciu do druku nie będą 

ocenianie), czynnego uczestnictwa w konferencjach (punkty za czynny udział w 

konferencji są przyznawane wówczas, gdy doktorant był na niej osobiście i prezentował 

referat/plakat), udziału w uczelnianym/międzyuczelnianym projekcie technicznym, a 

także wkładu w budowę warsztatu naukowego. Kompletne dane o: 

 publikacjach: autorzy, tytuł publikacji, pełna nazwa czasopisma, rok, nr tomu, strony, 

punktacja zamieszczona w wykazie czasopism MNiSW*,  pozycja na liście wykazu,  

wkład procentowy doktoranta w publikacji, a w przypadku braku nr tomu i stron 

należy podać nr DOI/arXiv),  

 rozdziałach do monografii: autorzy, tytuł rozdziału do monografii, tytuł monografii, 

rok, nr tomu, strony, wydawnictwo, miejsce wydania, wkład procentowy doktoranta. 

Tylko rozdziały monografii, które były recenzowane, będą brane pod uwagę, 

 udziale w konferencjach: nazwa konferencji, data, autorzy, charakter wystąpienia: 

plakat/referat, tytuł wystąpienia, 

 uczelnianym/międzyuczelniany projekcie technicznym: główni wykonawcy, opis 

projektu technicznego, nazwa przedsięwzięcia; jeżeli projekt techniczny był 

pokazywany – miejsce i data pokazu, wkład procentowy  

powinny być zawarte w sprawozdaniu i potwierdzone przez opiekuna. W innym przypadku 

doktorant przy danej pozycji otrzymuje 0 punktów.   

 

Punktacja za osiągnięcia naukowe: 

a)  publikacja zamieszczona w części A wykazu czasopism MNiSW*– liczba punktów  

z wykazu z części A x wkład procentowy, 

b)  publikacja zamieszczona w części B wykazu czasopism MNiSW* – liczba punktów  

z wykazu z części B x wkład procentowy, 

c)  publikacje poza publikacjami zamieszonymi w części A i B wykazu czasopism 

MNiSW, rozdziały do monografii i inne artykułu popularno-naukowe – 2 punkty x 

wkład procentowy,  

d)  czynny udział w konferencji międzynarodowej lub krajowej: 

 2 punkty – jeżeli doktorant prezentował plakat, 

 3 punkty – jeżeli doktorant  wygłosił referat, 

e) udział w uczelnianym/międzyuczelnianym projekcie technicznym – 4 punkty x wkład 

procentowy. 

 
* Wykaz punktacji  czasopism MNiSW aktualny w momencie składania sprawozdania.  

 

Liczba punktów przyznanych doktorantowi powstaje przez pomnożenie wartości publikacji 

przez procentowy wkład doktoranta, określony przez opiekuna. Brak podpisu opiekuna jest 

równoznaczny z brakiem potwierdzenia wkładu procentowego, co oznacza, że liczba 



punktów za publikacje jest dzielona przez liczbę współautorów i nie może przekroczyć 20%, 

wyjątkiem jest samodzielna publikacja doktoranta (1 autor = 100%).  

 

B. Za wkład w budowę warsztatu/stanowiska badawczego doktorant może uzyskać 

maksymalnie 10 punktów; wymagane jest szczegółowe uzasadnienie opiekuna naukowego w 

jego opinii, wskazujące konkretne dokonania doktoranta, ich znaczenie dla przebiegu pracy 

doktorskiej lub zespołu, ewentualnie potwierdzenie faktu, że długotrwała budowa warsztatu nie 

owocuje jeszcze wynikami naukowymi. W innym przypadku doktorant uzyskuje 0 

punktów za wkład w budowę warsztatu/stanowiska badawczego. 

 

 

 

C. Za  odbyte  staże, szkoły, warsztaty, praktyki naukowe doktorant może otrzymać 

maksymalnie 4 punkty. Czas trwania stażu, szkoły, warsztatu lub praktyk naukowych 

zagranicznych/krajowych:  

  1-7 dni: 1 punkt,  

  8-30 dni – 2 punkty 

  powyżej 31 dni – 3 punkty 

 

Kompletne dane (nazwa, data, miejsce) o odbytych stażach, szkołach, warsztatach, 

praktykach naukowych powinny być zawarte w sprawozdaniu i potwierdzone przez 

opiekuna. W innym przypadku doktorant przy danej pozycji otrzymuje 0 punktów.   

 

8.   Za zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę 

organizacyjną uczelni lub jednostkę naukową, w roku akademickim poprzedzającym rok 

akademicki, na który ma być przyznane stypendium doktoranckie, doktorant może otrzymać 

maksymalnie 20 punktów:  

a) do 10 punktów wówczas, gdy opiekun naukowy doktoranta w swojej opinii poda tytuł zadania 

badawczego wykonywanego w ramach badań statutowych, własnych lub objętych grantem, 

prowadzonych w jednostkach Wydziału, w które zaangażowany jest doktorant, oraz 

wskaże jego konkretne osiągnięcia w w/w zadaniach.  

b) do 10 punktów za:    

 kierowanie grantem NCN, NCBiR, MNiSW, UE: 10 punktów,  

 udział w  grancie NCN, NCBiR, MNiSW, UE lub UMK:  2 punkty,  

 stypendium MNiSW lub Marszałka (Krok w przyszłość): 5 punktów. 

 

       Punkty za kierowanie lub udział w grancie otrzymuje doktorant, jeśli w roku 

akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium 

doktoranckie, otrzymał lub realizował grant albo kierował lub realizował grant przyznany 

wcześniej. Komisja może według własnego uznania przyznać punkty za granty lub stypendia 

niewymienione wyżej. Granty/stypendia konferencyjne/wyjazdowe nie będą punktowane. 

 

9. Niniejsze kryteria i zasady obowiązują od dnia uchwalenia przez Radę Wydziału 

FAiIS 

 


