
 
Szczegółowe zasady i kryteria oceny merytorycznej wniosku doktoranta 

o przyznanie stypendium projakościowego na Wydziale Nauk Biologicznych i 

Weterynaryjnych UMK 

 
 

1. Stypendia projakościowe przyznaje się zgodnie Zarządzeniem Nr 149 Rektora 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniającym 
Zarządzenie Nr 128 Rektora UMK z dnia 20 września 2013 r. (Regulamin zwiększania 
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych). 

2. Uprawnienie do otrzymywania stypendium projakościowego przysługuje nie więcej 
niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

3. Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium jest składany wraz z wypełnionym 
formularzem zawierającym szczegółowy wykaz dokumentów przedstawianych wraz z 
rocznym sprawozdaniem.   

4. W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów, lista rankingowa doktorantów 
przygotowywana jest w oparciu o wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym.  

5. W przypadku wyższych lat studiów, listy rankingowe są sporządzane osobno dla 
każdego roku, w oparciu o udokumentowaną we wniosku roczną działalność naukową 
doktorantów, zgodnie z tabelą oceny merytorycznej.  

6. Planowa realizacja  programu studiów doktoranckich stanowi warunek rozpatrywania 
wniosku o stypendium. 

  



Tabela oceny merytorycznej wniosku doktoranta 
 
 

Osiągnięcia i formy aktywności 
naukowej/organizacyjnej/dydaktycznej podlegające 

ocenie zatwierdzone przez Radę Wydziału BiOŚ 

Punktacja zatwierdzona przez 
Radę Wydziału BiOŚ 

Publikacje naukowe 
na podstawie aktualnego 

wykazu czasopism 
punktowanych MNiSW  (a) 

Czynny udział w konferencjach naukowych z referatem/ 
posterem 

do 12 pkt (b) 

Odbyte staże, kursy  krajowe lub zagraniczne, Socrates, 
DAAD, i   inne 

do 10 pkt (c) 

Udział w realizacji zewnętrznych grantów i innych 
projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym  
przyznawanych w trybie konkursowym 

W zależności od liczby 
projektów i charakteru 

uczestnictwa (d) 

Realizacja projektów marszałkowskich i innych o zasięgu 
lokalnym 

W zależności od liczby 
projektów i charakteru 

uczestnictwa (e) 

Realizacja grantu UMK do 2 pkt 

Praca organizacyjna w komisjach wydziałowych oraz 
radach i kolegiach ogólnouczelnianych  

 
do 3 pkt 

Praca w komitetach organizacyjnych konferencji i 
sympozjów naukowych 

do 3 pkt (f) 

 

Objaśnienia: 

a. Kryteria przyznawania punktów za publikacje naukowe:  

 Dana publikacja może być wliczona do oceny jeden raz podczas studiów 
doktoranckich. Ponowne przedstawienie zgłoszonych uprzednio publikacji będzie 
stanowiło podstawę do odrzucenia wniosku o stypendium. 

 Przyznanie punktów za publikacje uzależnione jest od przedstawienia kopii pierwszej 
strony publikacji lub informacji od wydawcy czasopisma zapewniającej o przyjęciu 
publikacji do druku. 

 Za autorstwo publikacji w czasopismach znajdujących się na listach czasopism 
punktowanych MNiSW przyznawana jest liczba punktów równa aktualnej punktacji 
czasopisma, w którym ukazała się publikacja. 

 Pierwszemu (lub jedynemu) autorowi publikacji przyznaje się dodatkowe punkty w 
liczbie równej 50% punktacji czasopisma. 

 

b. Kryteria przyznawania punktów za czynny udział w konferencjach naukowych z 
referatem/ posterem: 

 Referat na konferencji międzynarodowej: 4 pkt  

 Poster na konferencji międzynarodowej: 2 pkt 

 Referat na konferencji krajowej: 3 pkt  

 Poster na konferencji krajowej: 2 pkt  



 Referat na konferencji międzynarodowej adresowanej do doktorantów: 2 pkt 

 Poster na międzynarodowej konferencji adresowanej do doktorantów: 1 pkt 

 Czynny udział w krajowej konferencji adresowanej do doktorantów: 1 pkt 

 Konferencje klasyfikowane są zgodnie z systemem oceny parametrycznej MNiSW 

 Punkty za wystąpienia przyznawane są tylko osobie przedstawiającej referat lub 
poster. 

 Warunkiem naliczenia punktów za konferencje jest przedstawienie potwierdzenia 
aktywnego uczestnictwa 

 Łącznie, za czynny udział w konferencjach naukowych przyznaje się maksymalnie do 
12 punktów 

 

c. Za staż czy szkolenie nie uznaje się krotkotrwałych warsztatów czy szkoleń z zakresu 
obsługi urządzeń/apartury itp. 

 

d. Kryteria przyznawania punktów za udział w realizacji zewnętrznych grantów i innych 
projektów przyznawanych w trybie konkursowym o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym: 

 Kierownictwo grantu: 20 pkt (w okresie realizacji grantu) 

 Główny wykonawca: 12 pkt (w okresie realizacji grantu) 

 Wykonawca: 10 pkt (w okresie realizacji grantu) 

 

e. Kryteria przyznawania punktów za realizację projektów marszałkowskich i innych, o 
zasięgu lokalnym: 

 Kierownictwo projektu: 10 pkt (w okresie realizacji projektu) 

 Wykonawca: 5 pkt (w okresie realizacji projektu) 

 

f. Warunkiem naliczenia punktów za pracę w komitetach organizacyjnych koferencji i 
sympozjów jest przedstawienie materiałów konferencyjnych wraz z wyszczególnionym 
składem komitetu organizacyjnego. 

 


