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Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia}O czerwca2Dl7 r.

w sprawie szczegółowych kryteriów i zasad przyznawania stypendiów doktoranckich
na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Na podstawie § 58 ust, 1 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernikaw Toruniu z dnia22
PaŹdziernika2013 r. (Biuletyn Prawny UMK z2013 r., nr 10,poz,298 zpóżn. zm.), w związkuz

§ l2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia l3 kwietnia 2016 r. w sprawie
studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.lJ. z2016 r., poz. 558)

Rada Wydziału Prawa i Administracji uchwala, co następuje:

§l
1. OPiniując wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego Osobom spełniającym kryteria

okreŚlone w Rozporządzentu MNiSW z dnia i3 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów
doktoranckich, Komisja do spraw studiów doktoranckich WPiA UMK, bięrze pod uwagę
następujące kryteria:

1) postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu ro7+taw doktorskiej,

2) inne postępy w pracy naukowej, udokumęntowane aktywności i osiągnięciazwiązane z
realizacją badań narrkowych prowadzonychprzez WPiA UMK,

3) zaangażowanie w prowadzenie zajęc dydaktycznych.

2. Doktoranci ubiegający się o stypendium doktoranckie są zobowiązant do spełnienia wszystkich
waruŃÓw zaliczenia danego roku studiów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3, Szczegółowe zasady punktacji za poszczęgolne elementy określa tabela stanowiąca załącznik do
niniejszej uchwały.

§2

l. Ocęna postępów w przygotowaniu pracy doktorskiej odbywa się corocznie biorąc pod uwagę
stosunęk iloŚoi Ńończonych i zńwierdzorrych przęz Opiekuna lub Promotara rozdziałów rlo ilości
rozdziŃow zaplanowanych w zńwierdzonymptzez Opiekuna lub Promotora planie pracy, Za
kńdy Ioń zaawansowania pracy przyznaje się 3 pkt,

2. W informacji o postępach pracy nadrozprawą doktorską, Wnioskodawca przedstawia:

i) przygotowany i zatwierdzony przęz Opiekuna lub Promotora plan pracy wraz zvr,ykazem
literatury,

2) przygotowane w poprzednim roku akademickim ukończonę rozdziaĘ pracy (w wersji
elektronicznej),



3) oświadczenie Promotora lub Opiekuna Naukowego o akceptacji przedłozonych

rozdzińów.

§3

Zatnne osiągnięcia naukowe brane pod uwagę uwaza się:

a. Opublikowane artykuły w punktowanych czasopismach naukowych, recenzowane

monografie lub rozdzińy (o objętości min. % arkusza wydawniczego) w
monografiach recenzowanych (w tym w recenzowanych monografiach
pokonferencyjnych lub przedkonferencyjnych). W przypadku współautorstwa kazdy
z Autorów otrzymuje ilośó punktów przyznanych za daną publikację. Do wniosku
Doktorant dołącza wydruk zbazy Expertus UMK.

b, Opublikowane recenzowane publikacje w czasopismach niepuŃtowanych. Zasady

określone w pkt a stosuje się odpowiednio.

c. Udokumentowany czynny udziń w konferencjach naukowych o charakterze

kraj owym lub międzynarodowym.

d. Udokumentowany udziaŁ w projekcie badawczym o charakterze krajowym lub

międzynarodowym.

1. Za zaangażowanie w prowadzeniu zajęć
współprow adzenie zaj ę ć dy dakty czny ch.

§4

dydaktycznych u-waża się prowadzenie lub

2. Szczegółowe zasady punktacji określa tabela stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

Komisja może pozy,tywnie zaopiniować wniosek Osoby, której przedłużono azas odbywania

studiów z uwagi na konieczność prow adzenia dodatkowych badań naukowych w celu zakończęnta

rozprawy doktorskiej. Do obliczenia punktacji § 2 _ 4 stosuje się odpowiednio,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

§5

§6

ffil Wydziału
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Tabela oceny merytorycznej wniosru o sivńńiń6ktd".kie *

(zalącznik do uchwałY Rady Wydziału Prawa iAdministracji nr zuDol 2ot7 zdnia 20 czerwca
2OL7 r.|

Elementy oceny Punktacja

Liczba punktów
uzyskanych

przez
Doktoranta

a| Zaangażowanie
w prowadzenie
zajęć
dydaktycznych1

Realizacja zajęć zgodnie z ustalonym
obciążeniem w danym roku akademickim
(zgodnie z programem studiów doktoranckich)

fw razie mniejszej liczby godzin w danym roku,
punkty przyznaje się proporcjonalnie do
wymaganej liczby w pensum/

b) Zaangaźowanie
w pracę badawczą

Publikacje, o których mowa w § 3 uchwały

- artykuły:
zgodnie z

punktacją

MNisw

- monografia:
25 pkt

- monografia
wybitna:50
pktz

- rozdział w
monografii lub
redakcja

naukowa
monografii
naukowej:4
pkt

- recenzowane
publikacje w
czasopismach

I ZaangaŻowanie w działalnoŚĆ dydaktyczną wymaga oceny opiekuna naukowego lub kierownika katedry, w ramach
ktorej,re.alizowane są zajęcia clydaktyczne oraz prze dstawienla kopii kalty obciązń,
' Zgodnie zRozPorządzeniem, Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŹszego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie
PrzYznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których igodnie z ich statutami nie
wyodrębniono p od stawowych j edno ste k or ganizacy jnych (D z. U. p oz. 2 1 5 4)

3



niepunktowan
ych: 1" pkt za

każdą
publikację

Zaawa nsowanie pracy doktorskiej Zgodnie z § 2

uchwały

Uzyskanie (udział)

centralnego
grantu na badania
naukowe związane
z tematem pracy

doktorskiej3

kierownik projektu 20

główny wykonawca 15

wykonawca 10

uczestnik 5

Zgłoszenie wniosku w konkursie NCN, NCBiR 3

Uzyskanie grantu UMK na realizację badań

naukowych

3

Uzyskanie zagranicznego stażu naukowego 6

Czynny udział w

konferencjach
naukowych
związanych z

tematyką rozprawy

doktorskiej a

Wygłoszenie referatu na

konferencji
międzynarodowej

3

Wygłoszenie referatu na

konferencji krajowej

2

Przedstawienie posteru

na konferencji
międzynarodowej lub

krajowej lub studenckiej
lub studencko -

doktoranckiej

Wygłoszenie referatu na

konferencji studenckiej
lub studencko -
doktoranckiej lub innej

konferencji naukowej
zorga nizowa nej przez co

najmniej jeden ośrodek
akademicki

' Jeśli okres rea|izacji grantu/projektu badawczego wynosi do 12 miesięcy punkty przyznawanę są jednorazowo w

danym roku akademickim. Jęśli okres realizacji grantu/projektu badawczego wynosi powyżej 12 miesięcy punky
przyznawane są zgodnie z okresem realizacji projektu,
a W przypadku, gdy daną prezentację r.vygłosiła więcej niz jedna osoba, liczbę punktów za wystąpienie <lzieli się przez

liczbę osób je wygłaszających.
4



c) Zaangażowanie
w realizację badań
naukowych
prowadzonych
przez jednostkę5

Udział w realizacji
projektów
badawczych
ce ntra ln ie

finansowanych
prowadzonych na

WP|A UMK (inne niż
wymienione w
punkcie b)

funkcja badawcza 3

funkcja finansowa 2

funkcja organizacyjna

Udział w realizacji
projektów
badawczych
finansowanych ze

środków unijnych
(inne niż wymienione
w punkcie b)

funkcja badawcza 3

funkcja finansowa 2

funkcja organizacyjna 1,

Udział w realizacji
badań zaliczanych do

działalności
statutowej (inne niż
grant UMK)

funkcja badawcza 3

funkcja finansowa 2

funkcja organizacyjna I

5 Warunkiem uzyskania punktów za udział w realizacji
projektu badawczego lub kierownika katedry.

badań prowadzonych

5

przez jednostkę jest opinia kierownika


