
Informacje, wykaz dokumentów oraz kryteria wyliczania punktów do rankingu dla 

doktorantów z II i wyższych lat studiów ubiegających się o stypendium rektora dla 

doktorantów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu 

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów na nowy rok 

akademicki określa rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Doktorantów. 

Wzór wniosku jest dostępny na stronie wydziału w zakładce dotyczącej studiów doktoranckich oraz na 

stronie Samorządu Doktorantów UMK, gdzie znajdują się informacje dotyczące pomocy materialnej 

dla doktorantów, w tym regulamin oraz wzory wniosków. 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów oraz załączniki do wniosku należy wypełnić 

elektronicznie. Komplet dokumentów należy złożyć w pokoju 67 na WNEiZ (Dziekanat Studiów 

Doktoranckich). Dokumenty powinny być dostarczone w teczce/koszulce na dokumenty/ofertówce lub 

złączone w inny sposób. W przypadku wysłania kompletu dokumentów pocztą tradycyjną należy o tym 

poinformować drogą elektroniczną panią mgr Anetę Chrząstowską (aneta.ch@umk.pl) 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów będzie weryfikowany na podstawie 

arkusza oceny doktoranta i dołączonego do niego komplet dokumentów. W przypadku stwierdzenia 

błędów formalnych osoba ubiegająca się o stypendium zostanie poinformowana o możliwości ich 

uzupełnienia i/lub poprawienia w terminie pięciu dni roboczych od daty powiadomienia pocztą 

elektroniczną przez USOS. 

W ramach wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów poniższe pola należy wypełnić 

w następujący sposób: 

- rok studiów – należy wskazać rok studiów, na którym składany jest wniosek o przyznanie stypendium 

rektora dla doktorantów; 

- rok akademicki – należy wskazać rok akademicki, którego dotyczą wskazane osiągnięcia. 

Wykaz dokumentów 

Do wniosku o stypendium rektora dla doktorantów należy dołączyć następujące załączniki: 

1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku 

studiów (dostępny na stronie www.econ.umk.pl w zakładce dotyczącej studiów 

doktoranckich). 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria wyliczania punktów do rankingu doktorantów z II i wyższych lat studiów ubiegających się o 

stypendium rektora dla doktorantów 

1. Wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich 

(na podstawie załącznika 1 do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów) 

Średnia z ocen z przedmiotów objętych programem studiów doktoranckich w roku akademickim, 

którego dotyczą wskazane osiągnięcia (egzaminy oraz zaliczenia). Pod uwagę brana jest średnia 

ocen nie niższa niż 4,2. Średnia jest przeliczana na punkty zgodnie z formułą: 

Punkty za średnią z ocen = średnia * 10 

2. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej 

2.1. Postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz otwarcie przewodu doktorskiego 

(na podstawie załącznika 2 do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów) 

Postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej punktowany jest zgodnie z przyznaną punktacją 

przez opiekuna naukowego / promotora w załączniku 1 do arkusza oceny doktoranta (Punkt I – 

Postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej) 

Otwarcie przewodu doktorskiego w roku akademickim, którego dotyczą wskazane osiągnięcia – 

10 pkt. 

2.2. Publikacje z roku akademickiego, którego dotyczą wskazane osiągnięcia 

(na podstawie załącznika 3 do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów) 

Punkty za publikacje przyznawane są zgodnie z analizą parametryczną przygotowaną przez 

Bibliometrię1, przy zastrzeżeniu, że w przypadku, gdy autorem publikacji jest więcej niż jedna 

osoba, liczbę punktów za daną publikację dzieli się przez liczbę współautorów (liczba punktów 

podawana jest z dokładnością do 2 miejsc po przecinku). Ocenie podlegają publikacje, które mają 

związek z przygotowywaną rozprawą doktorską oraz są afiliowane przez Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Ocenie podlega maksymalnie 5 publikacji. 

Załącznik 3 podpunkt a, b – punktacja zgodnie z analizą parametryczną na podstawie liczby 

punktów z wykazu wybranych czasopism, który stanowi załącznik do komunikatu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za 

umieszczoną w nich publikację naukową, w który wpisuje się dana publikacja. Liczba punktów 

przyznawana jest zgodnie z wykazem aktualnym na dzień rozpatrywania wniosków. 

Załącznik 3 podpunkt c  

Autorstwo monografii naukowej  

a) monografia naukowa opublikowana w wydawnictwie uwzględnionym w Wykazie wydawnictw  

MNiSW z 18 I 2019 r. poziom II: 300 punktów 

b) monografia naukowa opublikowana w wydawnictwie uwzględnionym w Wykazie wydawnictw  

MNiSW z 18 I 2019 r. poziom I: 100 punktów 

c) monografia naukowa opublikowana w wydawnictwie nieuwzględnionym w Wykazie 

wydawnictw MNiSW z 18 I 2019 r.: 20 punktów 

                                                           
1 Sekcja Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych w Bibliotece Głównej UMK w 
Toruniu, I piętro, pokój 101, http://www.bu.umk.pl/bibliometria; bibliometria@umk.pl 



Załącznik 3 podpunkt d  

Współautorstwo w monografii naukowej 

a) rozdział w monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie uwzględnionym w Wykazie  

wydawnictw MNiSW z 18 I 2019 r. poziom II: 75 punktów 

b) rozdział w monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie uwzględnionym w Wykazie  

wydawnictw MNiSW z 18 I 2019 r. poziom I: 20 punktów 

c) rozdział w monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie nieuwzględnionym w Wykazie  

wydawnictw MNiSW z 18 I 2019 r.: 5 punktów 

Załącznik 3 podpunkt e  

Redakcja monografii naukowej 

a) redakcja monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie uwzględnionym w Wykazie  

wydawnictw MNiSW z 18 I 2019 r. poziom II: 150 punktów 

b) redakcja monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie uwzględnionym w Wykazie  

wydawnictw MNiSW z 18 I 2019 r. poziom I: 20 punktów 

c) redakcja monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie nieuwzględnionym w Wykazie  

wydawnictw MNiSW z 18 I 2019 r.: 5 punktów 

 

2.3. Konferencje z roku akademickiego, którego dotyczą wskazane osiągnięcia 

(na podstawie załącznika 4 do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów) 

Punktacja zgodnie z poniższą tabelą, przy zastrzeżeniu, że w przypadku, gdy dane wystąpienie na 

konferencji prezentowane jest przez więcej niż jedną osobę, liczba punków za dane wystąpienie 

na konferencji dzieli się przez liczbę prelegentów bądź w przypadku, gdy autorem publikacji jest 

więcej niż jedna osoba, liczbę punktów za daną publikację dzieli się przez liczbę współautorów 

(liczba punktów podawana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku). Ocenie podlega czynny udział 

łącznie w 5 konferencjach (podpunkt a, b, c, d, e, f) i bierny udział w 3 konferencjach (podpunkt g).  

Liczba punktów z danej kategorii przyznawana jest za każdą konferencję danego typu. 

 Krajowa Międzynarodowa (w kraju lub za granicą) 

Bez wystąpienia, bez artykułu 11 11 

Z wystąpieniem, bez artykułu 2 (3)2 3 (4)2 

Bez wystąpienia, z artykułem 2 (3)3 3 (4)3 

Z wystąpieniem i z artykułem 4 (5)4 5 (6)4 
1 Maksymalna łączna liczba punktów do osiągnięcia za bierne uczestnictwo w konferencjach 
krajowych i międzynarodowych wynosi 3 pkt. 

2 W przypadku wystąpienia w języku obcym. 

3 W przypadku artykułu w języku obcym. 

4 W przypadku referatu i wystąpienia w języku obcym. 

2.4. Działalność badawcza w roku akademickim, którego dotyczą wskazane osiągnięcia 

(na podstawie załącznika 5 do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów) 

Działalność badawcza niezwiązana z przygotowywaną rozprawą doktorską – ocenie podlega 

działalność badawcza niezwiązana z przygotowywaną rozprawą doktorską, której wyniki zostały 



opublikowane w artykule lub zaprezentowane na konferencji. Działalność badawcza, publikacje i 

konferencje muszą wpisywać się w dyscyplinę nauki (ekonomia i finanse / nauki o zarządzaniu i  

jakości). Maksymalna łączna liczba punktów, które można osiągnąć w danym roku akademickim 

wynosi 8 pkt. 

Granty i projekty badawcze – w przypadku grantów i projektów badawczych liczba punktów 

przyznawana za udział w jednym grancie wynosi od 1 pkt. do 20 pkt. w zależności od rodzaju grantu 

i charakteru udziału w nim – punktacja zgodnie z poniższą tabelą. 

 Granty i projekty badawcze 

 Udział w 
grancie/projekcie 

badawczym 
finansowanym ze 

środków NCN, NCBiR i 
innych właściwych 

instytucji krajowych, 
Unii Europejskiej lub 

innych instytucji 
międzynarodowych 

Udział w 
grancie/projekc
ie badawczym 
we współpracy 

z innymi 
ośrodkami 

akademickimi 
lub naukowymi 

w kraju 

Udział w 
grancie/projekcie 

badawczym o 
zasięgu lokalnym 

(granty 
samorządowe, 

branżowe) 

Uzyskanie 
grantu 

Uniwersytetu 
Mikołaja 

Kopernika na 
realizację 

badań 
naukowych 

Kierownik 20 6 4 2 

Główny 
wykonawca 

15 5 3 - 

Wykonawca 10 4 2 - 

Uczestnik 5 1 1 - 

Jeżeli okres realizacji grantu/projektu badawczego wynosi do 12 miesięcy punkty przyznawane są 

jednorazowo w danym roku akademickim. Jeśli okres realizacji grantu / projektu badawczego 

wynosi powyżej 12 miesięcy punkty przyznawane są zgodnie z okresem realizacji projektu. 

Liczba punktów przyznawana za każdy złożony wniosek o przyznanie grantu NCN, NCBiR, innych 

właściwych instytucji krajowych, Unii Europejskiej lub innych instytucji międzynarodowych wynosi 

5 pkt.  

2.5. Działalność dodatkowa w roku akademickim, którego dotyczą wskazane osiągnięcia 

(na podstawie załącznika 6 do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów) 

Ocenie podlega działalność związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, aktywna 

działalność w kołach naukowych, aktywna działalność w organizacjach naukowych, działalność w 

samorządzie doktorantów w zakresie spraw naukowych, organizowanie konferencji naukowych, 

uczestnictwo w pracach na rzecz wydziału lub uczelni, zaangażowanie w ramach rekrutacji, prace 

administracyjne, pozostałe (należy przedstawić uzasadnienie) – 1 pkt. za każdą aktywność. 

2.6. Staże naukowe i wymiany międzyuczelniane w których doktorant uczestniczył w roku 

akademickim, którego dotyczą wskazane osiągnięcia 

(na podstawie załącznika 7 do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów) 

Ocenie podlegają staże naukowe oraz wymiany międzyuczelniane, które odbyły się w danym roku 

akademickim i trwały co najmniej miesiąc. W przypadku staży naukowych przyznaje się 7 pkt. za 

każdy staż naukowy za granicą i 4 pkt. za każdy staż naukowy w kraju. Jeśli chodzi o wymiany 

między uczelniami to doktorant otrzymuje 4 pkt. za każdą wymianę zagraniczną i 3 pkt. za każdą 

wymianę krajową. 



3. Ocena praktyki dydaktycznej 

(na podstawie załącznika 8 do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów) 

Ocenie podlegają zajęcia prowadzone w roku akademickim, którego dotyczą wskazane osiągnięcia, 

w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu według następujących 

zasad – 3 pkt. dla wszystkich doktorantów, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne przewidziane w 

ramach pensum (zgodnie z programem studiów w ramach pensum należy zrealizować na I roku 30 

h, na II, III i IV po 60 h). W przypadku prowadzenia zajęć ponad pensum w danym roku 

akademickim, każdemu doktorantowi przysługuje 1 pkt. za każde dodatkowe zajęcia (20h) 

prowadzone w roku akademickim, którego dotyczą wskazane osiągnięcia. Tematyka wskazanych 

przez doktoranta zajęć dodatkowych musi wpisywać się w dyscyplinę nauki, w której jest 

opracowywana  rozprawa doktorska (ekonomia i finanse / nauki o zarządzaniu i jakości). 


