
Wydział Teologiczny UMK 

Ocena merytoryczna wniosku doktoranta 

(zasady oceny i punktowania na odwrocie strony) 

Wymogi  Szczegółowe zadania – czynności  Punkty 

A) Realizowanie programu 

studiów doktoranckich  

1) terminowa realizacja zadań bieżących, przewidzianych 

programem poszczególnych przedmiotów studiów 

0 p- nie zrealizowane wszystkie zajęcia w terminie 

1p – terminowa realizacja zajęć 

 

B) Zaangażowanie w 

prowadzenie zajęć 

dydaktycznych  

 

2) Realizacja zajęć zgodnie z planem i ustalonym 

obciążeniem                                                      0- 10 pkt 

 

 

3) Szczególne zaangażowanie w prowadzenie zajęć: 

- samodzielne opracowanie konspektu zajęć 0- 2 pkt 

- przygotowanie prezentacji multimedialnych 0- 2 pkt 

- przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych:  

np. analiza przypadku, gry dydaktyczne i inne metody 

dydakt.                                                                  0- 2 pkt 

- prowadzenie fragmentów wykładów  0- 2 pkt 

- inne,  formy aktywności objaśnione we wniosku 

O stypendium                                                          0- 2 pkt 

 

C) zaangażowanie w realizację 

badań naukowych 

prowadzonych przez jednostkę  

4) Uczestnictwo w realizacji centralnie finansowanych 

projektów badawczych prowadzonych na Wydziale 

Teologicznym      1 – 3 pkt 

 

5) Udział w realizacji projektów badawczych 

finansowanych ze środków unijnych   1 – 3  pkt 

 

6) Udział w realizacji badań zaliczanych do działalności 

statutowej                                                        1 – 3 pkt 

 

D) znaczące postępy w pracy 

naukowej i przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej 

7) Publikacje za ostatni rok akademicki zgodnie z 

aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz listą czasopism punktowanych dostępną na 

stronach internetowych Ministerstwa  

http://www.nauka.gov.pl (liczba punktów wg punktacji na 

liście czasopism) 

 

8) Publikacje umieszczone w innych czasopismach i 

wydawnictwach, w suplementach, zeszytach specjalnych, 

 

http://www.nauka.gov.pl/


materiałach konferencyjnych, artykuły popularno-naukowe  

                                                                                1--5 pkt 

9) Zawansowanie pracy doktorskiej odpowiednio do roku 

studiów:  

a/ dla studentów po I roku – opracowanie ogólnej koncepcji 

pracy potwierdzone przez opiekuna naukowe  

                   0 - 5pkt 

b) / dla studentów po II roku – zawansowane studia 

literaturowe, szczegółowa koncepcja pracy   0 - 5 pkt 

c/ dla studentów po III roku - otwarcie przewodu 

doktorskiego                                   5 pkt 

Jeżeli otwarcie przewodu następuje na wcześniejszym roku 

studiów to uzyskuje się za to również       5 pkt 

 

10) Uzyskanie ministerialnego grantu promotorskiego  

                                                          5 pkt 

11) Uzyskanie grantu UMK na realizację badania 

naukowego                                               3 pkt 

 

12) Czynny udział w konferencjach naukowych w 

dziedzinie, której dotyczy praca doktorska:  

- krajowych  2 pkt 

- zagranicznych 4 pkt 

 

   

 Suma przyznanych punktów    

 

*obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 

 

Data i podpis opiekuna naukowego:……………………………………………………………………. 

 


