
Zasady oceny merytorycznej wniosku 

o przyznanie stypendium doktoranckiego 

 

Doktoranci I roku uzyskują punktację w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
Doktoranci II – IV roku składają do dnia 30 września 2017 r. sprawozdanie z działalności 

naukowej. Na podstawie sprawozdania Komisja ds. Studiów Doktoranckich dokonuje obliczeń 

punktacji każdego doktoranta za dany rok akademicki wg. Kryteriów stanowiących podstawę 

do obliczenia ogólnej liczby punktów do stworzenia listy rankingowej dla osób ubiegających 

się o stypendium doktoranckie, projakościowe oraz dla najlepszych doktorantów. 

 

 Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów może być 

przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich, wykazuje 

się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo 

realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę, w roku akademickim 

poprzedzającym złożenie wniosku wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w 

przygotowaniu rozprawy doktorskiej.  

 
 

I. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach praktyk 

zawodowych: 
Merytoryczna i dydaktyczna wartość konspektów zajęć dydaktycznych, sposób i 

forma prowadzenia zajęć dydaktycznych: na podstawie punktacji przyznanej przez 

opiekuna naukowego, maksymalnie 5 pkt. 

 

 

II. Zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę: 

Wg punktacji zawartej w: Kryteriach stanowiących podstawę do obliczenia ogólnej 

liczby punktów do stworzenia listy rankingowej dla osób ubiegających się o 

stypendium doktoranckie, projakościowe oraz dla najlepszych doktorantów. 

 

 

III. Postępy w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej: 
Terminowa realizacja programu badań oraz pracy naukowej: punktacja przyznana 

przez opiekuna naukowego, maksymalnie 5 pkt (w przypadku doktoranta, któremu 

przedłużono okres odbywania studiów Komisja przyznaje 0 pkt) 

 

IV. Znaczące postępy w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy 

doktorskiej 
W przypadku braku oświadczenia opiekuna naukowego o znaczących postępach 

wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego nie będzie rozpatrywany. 

 

Stypendium doktoranckie: tworzy się listy rankingowe osobno dla I roku i razem dla lat II - IV 

oraz dla każdej dziedziny. Razem 4 listy rankingowe. Ilość przyznanych stypendiów 

doktoranckich wynika z ilorazu przydzielonej przez Rektora UMK kwoty na stypendia 

doktoranckie oraz jego wartości określonej w oparciu o art. 200 Ustawy „Prawo o szkolnictwie 

wyższym”, ustalonej przez Rektora. Wnioski należy składać do 30 września 2017 r. 

 


