
 

UCHWAŁA Nr 30/DO/2014 

 Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

 

w sprawie szczegółowych kryteriów i zasad przyznawania stypendiów doktoranckich na 

Wydziale Prawa i Administracji 

  

 

 Na podstawie   § 58 ust. 1 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  w 

związku z § 11 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 12 grudnia 2013 r. w 

sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2013 r., poz. 1581) 

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich osobom 

spełniającym kryteria określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 grudnia 2013 r. w 

sprawie studiów i stypendiów doktoranckich, Komisja ocenia postępy w pracy naukowej i 

w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej w skali 0-10 przyznając punkty za postęp w 

przygotowaniu rozprawy doktorskiej (0-6), publikacje (0-2) oraz inne postępy w pracy 

naukowej (0-2) 

2. Ocena postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej odbywa się corocznie w 

następujący sposób: 

a. dla osób ubiegających się o stypendium na  drugim roku studiów, pod uwagę brane 

jest przygotowanie i zatwierdzenie przez opiekuna naukowego planu pracy i 

zgromadzenie literatury (0-3 pkt) oraz przygotowanie 20 % rozprawy (0-3) w ciągu 

pierwszego  roku studiów, 

b. dla osób ubiegających się o stypendium na trzecim i czwartym roku studiów, pod 

uwagę brane jest przygotowanie dalszych 30 % rozprawy w każdym kolejnym roku 

studiów. 

3. W informacji o postępach w pracy nad rozprawą doktorską, wnioskodawca przedstawia 

przygotowane w poprzednim roku kompletne rozdziały pracy lub części rozdziałów w 

wersji elektronicznej z oświadczeniem promotora lub opiekuna naukowego o akceptacji 

zaprezentowanych rozdziałów i procentowym udziale rozdziałów lub ich części w całej 

pracy 

4. Za publikacje w czasopismach naukowych, za które przyznano minimum 5 punktów lub 

monografie naukową Komisja przyznaje 1 pkt za każdą publikację lub monografię 



 

(maksymalnie 2 punkty). W przypadku współautorstwa publikacji lub monografii punkty 

za nie są obliczane proporcjonalnie do udziału w opracowaniu zadeklarowanym w 

pisemnym oświadczeniu wszystkich autorów. 

5. Za pozostałe postępy w pracy naukowej uważa się udział w konferencji z referatem oraz 

udział w programie badawczym krajowym lub zagranicznym 

6. Za publikację w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu (IF) 

znajdującym się w bazie Journal Citation Report (JCR) lub European Reference Index for 

the Humanities (ERIH), za które przyznano minimum 10 punktów, przy opiniowaniu 

przyznaje się maksymalną liczbę punktów za publikacje oraz inne postępy w pracy 

naukowej. 

7. Komisja może w wyjątkowych przypadkach zaopiniować pozytywnie wniosek osoby, 

której przedłużono czas odbywania studiów.  Kryteria oceny z pkt 1-6 stosuje się 

odpowiednio, z tym że maksymalna liczba punktów za postęp w przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej odnoszona jest do 100 % ukończonej rozprawy doktorskiej. Wnioskodawca 

przedstawia przygotowaną przez siebie całość lub część pracy z oświadczeniem 

promotora lub opiekuna o akceptacji i procentowym udziale przygotowanych rozdziałów 

w całości pracy. 

8. Stypendia są przyznawane w równej liczbie dla II, III i IV roku studiów. W przypadku 

istotnych różnic w wynikach oceny, Komisja może zróżnicować liczbę stypendiów dla 

poszczególnych lat. W przypadku przyznania stypendium osobom, którym przedłużono 

studia, liczba stypendiów dla II, III i IV roku ulega odpowiedniemu zmniejszeniu  

9. Corocznie jedno stypendium jest przyznawane na I roku dla osoby, która zdobyła 

największą liczbę punktów  w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Wydziału 

 

Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK 

                                                                                                      Dziekan 

 

 


