
KRYTERIA OCENY PRZY UBIEGANIU SIĘ O STYPENDIUM DOKTORANCKIE 
zatwierdzone przez Radę Wydziału Teologicznego UMK w marcu 2016 r. 

 

Wymogi Szczegółowe zadania-czynności Punkty 
A) Realizowanie programu studiów 
doktorancki 

1) terminowa realizacja zadań bieżących, przewidzianych 
programem poszczególnych przedmiotów studiów  
0p – niezrealizowane wszystkie zajęcia w terminie  
1p – terminowa realizacja zajęć  

 

B) Zaangażowanie w prowadzenie 
zajęć dydaktycznych 

2) Punktacja przyznawana na podstawie protokołu 
hospitacji zajęć dydaktycznych doktoranta 

 

C) Zaangażowanie w realizację 
badań naukowych prowadzonych 
przez jednostkę 

3) Udział w realizacji badań statutowych 
0p – brak udziału 
1p – czynny udział 

 

4) Otrzymanie grantu wydziałowego – 2p  
D) znaczące postępy w pracy 
naukowej i przygotowaniu 
rozprawy doktorskiej  

5) 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)  

 

6) Publikacje umieszczone w innych czasopismach i 
wydawnictwach, w suplementach, zeszytach specjalnych,  
materiałach konferencyjnych, artykuły popularno-
naukowe1. 
Monografia (do 3 autorów) – 25p 
Rozdział w monografii – 4p 
Artykuł w wydawnictwie zbiorowym – 4p 
Artykuł w naukowym czasopiśmie niepunktowanym – 2p 
Artykuł popularnonaukowy – 1p 
Recenzja w czasopiśmie punktowanym – 2p 
Recenzja w czasopiśmie niepunktowanym, na stronie 
internetowej itp. – 1p  

 

7) Zawansowanie pracy doktorskiej odpowiednio do roku 
studiów:  
a) dla studentów po I roku – opracowanie ogólnej 
koncepcji pracy potwierdzone przez opiekuna naukowe 
oraz bibliografia 0 - 1p  
b) dla studentów po II roku – zawansowane studia 
literaturowe, szczegółowa koncepcja pracy oraz 
przedstawienie I rozdziału pracy doktorskiej 0 - 1p 
c) dla studentów po III roku - otwarcie przewodu 
doktorskiego i przedstawienie II rozdziału pracy 
doktorskiej  0-1p 
Jeżeli otwarcie przewodu następuje na wcześniejszym 
roku studiów to uzyskuje się za to również 3p 

 

                                                
1 Punkty przyznawane za każdą publikację. Np. autor dwóch rozdziałów w monografii zbiorowej otrzymuje 8 
punktów itd. 



9) Otrzymanie grantu ministerialnego, ze środków 
unijnych lub od innych instytucji zewnętrznych: 
kierownik grantu – 3p 
wykonawca grantu – 2p 

 

8) Czynny udział w konferencjach naukowych: 
- konferencje krajowe – za każdą konferencję 2p 
- konferencje międzynarodowe – za każdą konferencję 4p 

 

E. Zaangażowanie na rzecz 
Wydziału Teologicznego UMK 

Czynny udział w pracach na rzecz Wydziału  
 a/ czynne zaangażowanie potwierdzone przez władze 
Wydziału Teologicznego UMK - 4 p 
 b/ brak zaangażowania -0p. 

 

 Suma przyznanych punktów  
 


