
WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW 
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 
  
  

ZASADY OCENY MERYTORYCZNEJ OSIĄGNIĘĆ W PRACY BADAWCZEJ  
DO WNIOSKÓW O STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE  

   
  

Pozycja  Rodzaj osiągnięć naukowych  Liczba punktów  

1.  PUBLIKACJE NAUKOWE    

1.1.  autorstwo lub współautorstwo* artykułu naukowego w czasopismach według 
wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów  

z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów 

załącznik do 
komunikatu 

MNiSW z dnia  
31 lipca 2019 r.  

1.2.  autorstwo lub współautorstwo* monografii naukowej  20  

1.3.  autorstwo lub współautorstwo* rozdziału w monografii naukowej  4  

1.4.  autorstwo recenzji publikowanej w czasopismach:  
a) z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)  
b) spoza list MNiSW  

  
2  
1  

1.5.  autorstwo lub współautorstwo* innej publikacji (w szczególności: publikacje w 
wydawnictwach konferencyjnych, wydawnictwach jednostek naukowych o 
zasięgu lokalnym)  
a) recenzowanej  
b) nierecenzowanej  

  
  
  

3  
2  

1.6.  redakcja lub współredakcja* publikacji naukowej (o objętości min. 6 ark. wyd.)  4  

2.  UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ TRADYCYJNIE LUB ON-LINE   

2.1.  wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  5  

2.2.  współautorstwo referatu na konferencji międzynarodowej  3  

2.3.  wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  3  

2.4.  współautorstwo referatu na konferencji krajowej  2  

2.5.  wygłoszenie referatu na konferencji doktoranckiej   2  

2.6.  wygłoszenie referatu na konferencji studenckiej  1  

2.7.  współorganizacja konferencji międzynarodowej lub krajowej, odpowiednio:  4/2  

2.8.  sekretarz w organizacji konferencji (za każdą imprezę do podziału między 
sekretarzy):  
a) międzynarodowej i krajowej  

    

3  

                                                  



* W przypadku współautorstwa punktację dzieli się przez ilość autorów opracowania. Jeśli 
udokumentowano procentowy udział poszczególnych współautorów, punktację mnoży się przez 
wskazany wkład autora.  

 b) międzynarodowej i krajowej studentów/doktorantów  1  

3.  UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH    

3.1.  udział w grancie MNiSW, NCN, Unii Europejskiej, międzynarodowym: a) 
kierownik grantu  
b) wykonawcy grantu  

  
12  
6  

3.2.  udział w grancie we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi  4  

3.3.  udział w grancie uczelnianym  2  

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  

  
   
Poświadczenie osiągnięć naukowych:  
  
1. Publikacje naukowe – we wniosku o przyznanie stypendium projakościowego doktorant musi podać 

tytuł publikacji, autorów, adres bibliograficzny (nazwę, numer czasopisma, numer rozdziału i 

numery stron), datę przyjęcia publikacji do druku oraz liczbę punktów Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. Należy podać liczbę punktów wg aktualnej skali ocen MNiSW w dniu 

publikacji. Doktorant, jako załącznik do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów, 

zobowiązany jest dołączyć ksero pierwszej strony publikacji lub potwierdzenie od wydawcy 

czasopisma o przyjęciu publikacji do druku (w przypadku, gdy publikacja jeszcze się nie ukazała).  

Prace przyjęte do druku nie mogą być zaliczone do osiągnięć naukowych po raz kolejny po ich 

opublikowaniu.  

2. Udział w konferencjach naukowych odbywających się tradycyjnie lub on-line. – (wygłoszenie lub 

współautorstwo referatu) podać tytuł konferencji, miejsce, datę, czas trwania, w jakim języku była 

ona prowadzona oraz tytuł wystąpienia. W przypadku, gdy w materiałach konferencyjnych była 

załączona książka abstraktów, doktorant musi dołączyć do wniosku kserokopię pierwszej strony 

książki abstraktów oraz stronę, na której znajduje się zgłoszony przez doktoranta abstrakt.   

Doktorant musi załączyć do wniosku potwierdzenie czynnego udziału w konferencji w postaci 

certyfikatu udziału w konferencji lub zaświadczenia (może być napisane przez doktoranta) 

podpisanego przez organizatora konferencji wraz z pieczątką organizatora, bądź instytucji, w której 

odbywała się konferencja.  



3. Udział w projektach badawczych – poświadczenie dokumentujące udział w projekcie i zakres 

realizowanych zadań.  

W przypadku grantu wieloletniego punkty przyznawane są każdego roku niezależnie.  

4. Nagrody i wyróżnienia – kopia dyplomu lub pismo stwierdzające otrzymanie nagrody lub 

wyróżnienia.  


