
U C H W A Ł A Nr 30/DO/2012 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji  

z dnia 18 września 2012 r. 

 w sprawie zasad oceny merytorycznej, sposobu dokumentowania oraz szczegółowego 

wykazu osiągnięć  w pracy badawczej w związku ze zwiększaniem stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  

 

 Na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego  

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (załącznik do Zarządzenia 

Nr 82 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulaminu zwiększania 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych), 

 

uchwala się co następuje: 

§ 1 

O zwiększanie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych (dalej „stypendium projakościowe”) mogą ubiegać się doktoranci studiów 

stacjonarnych. 

§ 2 

Stypendium projakościowe dla doktorantów pierwszego roku jest przyznawane na podstawie 

wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Komisja ds. studiów doktoranckich 

przedstawia wyniki uzyskane przez doktorantów w postępowaniu rekrutacyjnym w formie list 

rankingowych. 

 

§ 3 

1. Stypendium projakościowe dla doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów 

doktoranckich jest przyznawane na podstawie osiągnięć w pracy badawczej  

w poprzednim roku akademickim. 

2. Za osiągnięcia w pracy badawczej uważa się w szczególności: 

1) publikacje naukowe, 

2) udział w konferencjach naukowych, 

3) udział w projektach badawczych. 
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3. Szczegółowy wykaz osiągnięć badawczych wraz z liczbą punktów zawiera Załącznik do 

niniejszej Uchwały. 

 

§ 4 

1. Oceny merytorycznej osiągnięć doktorantów dokonuje komisja ds. studiów 

doktoranckich na podstawie złożonych wniosków wraz z udokumentowanymi 

osiągnięciami. 

2. Wyniki oceny merytorycznej komisja ds. studiów doktoranckich przedstawia w formie 

list rankingowych. 

 

§ 5 

1. Doktoranci dokumentują swoje osiągnięcia poprzez załączenie do wniosku stosownych 

zaświadczeń, tj. w przypadku: 

1) publikacji naukowej – poprzez załączenie do wniosku kserokopii publikacji; ponadto 

w przypadkach przewidzianych w punktach 1.3, 1.4, 1.5 oraz 1.6 Załącznika 

zaświadczenie od wydawcy o spełnieniu wymogów definicji monografii naukowych oraz 

rozdziału w monografii naukowej przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Nauki  

i Szkolnictwa wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 

kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r., poz. 877), 

2) udział w konferencjach naukowych – poprzez załączenie do wniosku zaświadczenia  

o udziale w konferencji, 

3) udział w projektach badawczych – poprzez załączenie do wniosku zaświadczenia  

o udziale w projekcie badawczym lub kserokopii decyzji o przyznaniu grantu na projekt 

badawczy. 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 

 

                        Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK 

                 Dziekan 
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Załącznik 

do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Nr 30/DO/2012  

z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zasad oceny merytorycznej,  

sposobu dokumentowania oraz szczegółowego wykazu osiągnięć w pracy badawczej  

w związku ze zwiększaniem stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych 

 

 

Lp. Rodzaj osiągnięć naukowych Liczba punktów 

1. Publikacje naukowe 

1.1. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w 

czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports 

znajdujące się na liście A czasopism Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), uzyskują punkty wg listy 

MNiSW 

Punkty wg listy 

MNiSW 

1.2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w 

czasopiśmie znajdującym się na liście B czasopism 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), 

uzyskują punkty wg. listy MNISW 

Punkty wg listy 

MNiSW 

1.3. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej 20 

1.4. autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii 

naukowej, 

4 

1.5. autorstwo lub współautorstwo innej publikacji (w 

szczególności: publikacje w wydawnictwach 

konferencyjnych, wydawnictwach jednostek naukowych o 

zasięgu lokalnym) 

a) recenzowanej 

 

b) nierecenzowanej 
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1 

1.6. redakcja lub współredakcja publikacji naukowej (o objętości 

min. 6 ark. wyd.) 

4 

2. Udział w konferencjach naukowych krajowych albo zagranicznych 

2.1. wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej 5 

2.2. współautorstwo referatu lub poster na konferencji 

międzynarodowej 

3 

2.3. wygłoszenie referatu na konferencji krajowej 3 

2.4. współautorstwo referatu lub poster na konferencji 

krajowej 

2 

2.5. uczestnictwo w konferencji międzynarodowej bez referatu lub 

posteru 

1 

3. Udział w projektach badawczych 

3.1. udział w grancie MNiSW, Unii Europejskiej, 

międzynarodowym 

5 

3.2. udział  grancie we współpracy z innymi ośrodkami 3 
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akademickimi lub naukowymi 

3.3. udział w grancie uczelnianym 1 

4. Nagrody i wyróżnienia w konkursach 

4.1. nagroda w konkursie o zasięgu międzynarodowym 5 

4.2. wyróżnienie w konkursie o zasięgu międzynarodowym 2 

4.3. nagroda w konkursie o zasięgu krajowym 3 

4.4. wyróżnienie w konkursie o zasięgu krajowym 1 

 


