
REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

REKTORA DLA DOKTORANTÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO  

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne  

 

§1 

 

1. Regulamin określa zasady punktowania wniosków o stypendium rektora dla doktorantów.  

 

2. Podstawę ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

określają: 

1) Art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.); 

2) Art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.); 

3) Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

4) Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

3. Stypendium przyznawane jest przez rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

 

Rozdział II 

Prawo do stypendium  

 

§2 

 

1. Stypendium rektora może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim 

poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane, spełnił łącznie 

następujące warunki: 

1) zaliczył rok studiów; 

2) wykazał się osiągnięciami naukowymi i postępami w przygotowaniu dysertacji 

doktorskiej; 

3) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

2. Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów doktoranckich może 

otrzymać stypendium rektora dla doktorantów tylko na jednym, wskazanym przez doktoranta 

kierunku.  

3. Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje naukę  

na drugich, nie przysługuje stypendium rektora dla doktorantów.   

 

Rozdział III 

Zasady składania wniosków 

 

§3 

 

b. Stypendium rektora dla doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta. 

 

2. Wypełnienie wniosku o stypendium rektora dla doktorantów następuje poprzez generator 

wniosków dostępny w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studentów. 



3. Do wniosku o stypendium rektora dla doktorantów należy dołączyć ksero sprawozdania  

z działalności dydaktycznej i badawczej oraz organizacyjnej potwierdzone przez opiekuna 

naukowego/promotora.  

4. Do wniosku o stypendium rektora dla doktorantów należy dołączyć 

certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające dodatkowe osiągnięcia (stypendia, studia, kursy, 

konferencje naukowe, szkolenia o charakterze naukowym).  

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Komisja ma prawo zażądać przedstawienia pełnej 

dokumentacji określającej osiągnięcia doktoranta.  

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

akademicki określa rektora w porozumieniu z Uczelnianą Radą Doktorantów.  

7. Doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu wynagrodzenia  

za wykazane osiągnięcia naukowe przy ocenie stypendium rektora dla doktorantów. Wzór 

oświadczenia określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 

Rozdział IV 

Zasady punktowania 

 

§4 

Wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich – 30% 

 

1. Warunkiem otrzymania stypendium rektora dla doktorantów jest uzyskanie przez doktoranta 

średniej z ocen równej lub powyżej 4,000.  

2. Zaliczenie z oceną jest równoważne z egzaminem.  

3. Do wniosku o stypendium rektora dla doktorantów, doktorant zobligowany jest załączyć 

dokument potwierdzający uzyskaną średnią ocen.  

4. Wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich obliczane są według 

następującej skali:  

 

Średnia ocen z egzaminów Liczba punktów 

5,0-4,9 100 

4,8-4,7 80 

4,6-4,5 60 

4,4-4,3 40 

4,2-4,1 20 

4,0 0 

Procedura przyznawania punktów: 

Otrzymaną liczbę punktów z §4 należy pomnożyć przez średnią ważoną: 0,3 i tak otrzymaną 

wartość wliczyć do całości.  

 

§5 

Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu dysertacji doktorskiej – 40% 

 

1. Do wniosku o stypendium doktorant zobligowany jest dołączyć pisemną opinię opiekuna 

naukowego/promotora o postępach w pracy nad dysertacją doktorską.  

2. Ocenianie są teksty opublikowane oraz teksty przyjęte do druku potwierdzone odpowiednim 

zaświadczeniem wystawionym przez redakcję czasopisma lub redaktora tomu.  

3. Teksty przyjęte do druku nie mogą być zaliczane do osiągnieć naukowych po raz kolejny po 

ich opublikowaniu.  

4. Za publikacje nie uznaje się komunikatów ani streszczeń konferencyjnych.  



5. Działania studenta punktowane są w określony poniżej sposób w ramach poszczególnych 

składowych: 

 

b) Postępy w pracy nad dysertacją doktorską 

 

  

2) Publikacje o charakterze naukowym 

autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w 

czasopismach naukowych i recenzowanych materiałów 

z konferencji międzynarodowych 

Punkty wg listy  

Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego. 

Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej Komunikat Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 

18 stycznia 2019 r. w sprawie 

wykazu wydawnictwa 

publikujących recenzowane 

monografie naukowe. 

Autorstwo lub współautorstwo1* rozdziału w 

monografii naukowej 

Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 22 lutego 

2019r. w sprawie ewaluacji 

jakości działalności naukowej 

(Dz.U. z 2019r. poz.392) 

autorstwo lub współautorstwo2* innej publikacji (w 

szczególności: publikacje w wydawnictwach 

konferencyjnych, wydawnictwach jednostek 

naukowych o zasięgu lokalnym) 

a. recenzowanej  

b. nierecenzowanej  

 

 

 

 

 

10 

5 

redakcja lub współredakcja3* publikacji naukowej (o 

obojętności min. 6 arkuszy wydawniczych). 

10 

 

3) Udział w konferencjach naukowych  

wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej 5 

współautorstwo referatu na konferencji międzynarodowej 3 

wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  3 

współautorstwo referatu na konferencji krajowej  2 

wygłoszenie referatu na konferencji doktoranckiej  2 

wygłoszenie referatu na konferencji studenckiej  1 

współorganizacji konferencji międzynarodowej lub krajowej, odpowiednio  4/2 

sekretarz w organizacji konferencji (za każde wydarzenie 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 

 

 

Ocena promotora  skala 0-10 



b. międzynarodowej i krajowej studentów/doktorantów 1 

 

4) Udział w badaniach 

Udział w grancie MNiSW, NCN, Unii Europejskiej, międzynarodowym: 

a. kierownik grantu 

b. wykonawca grantu 

 

 

15 

7 

udział w grancie we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, 

naukowymi, samorządowymi i pozarządowymi 

5 

udział w grancie uczelnianym  2 

W przypadku grantu wieloletniego punkty przyznawane są każdego roku niezależnie.  

 

5)  Uczestnictwo w stypendiach, stażach, praktykach, studiach, kursach, 

współpraca z innymi jednostkami naukowymi 

stypendium międzynarodowe  10 

stypendium ogólnopolskie (pozauczelniane) 7 

stypendium regionalne (pozauczelniane)  2 

staż lub praktyki zagraniczne odbyte w jednostce naukowej lub dydaktycznej 

trwające dłużej niż 28 dni 

8 

staż lub praktyki krajowe odbyte w jednostce naukowej lub dydaktycznej 

trwające dłużej niż 28 dni 

4 

studia na drugim kierunku  5 

studia na poziomie podyplomowym  2 

kursy/szkolenia  1 (max 

3 pkt) 

 

W przypadku stypendium wieloletniego punkty przyznawane są każdego roku niezależnie 

W przypadku współpracy z innymi jednostkami naukowymi zagranicą i w kraju przyznawane 

są punkty za każdy ośrodek naukowy.  

 

6) Nagrody i wyróżnienia 

nagroda w konkursie o zasięgu międzynarodowym 5 

wyróżnienie w konkursie o zasięgu międzynarodowym  2 

nagroda w konkursie o zasięgu krajowym 3 

wyróżnienie w konkursie o zasięgu krajowym 1 

 

 

 

7) Działalność organizacyjna i popularyzatorska  

prowadzenie zajęć lub wygłoszenie wykładu w ramach popularyzacji nauki  2 

prowadzenie zajęć w ramach kursu naukowego, szkolenia naukowego lub 

warsztatu naukowego (nie w ramach popularyzacji nauki) 

2 

organizacja życia naukowego (seminaria, praktyki, Festiwal Nauki i Sztuki, 

Drzwi Otwarte itp.) 

2 

działalność w organach samorządu doktorantów na szczeblu uczelni  1 

działalność w organach samorządu doktorantów poza uczelnią  2 

Procedura przyznawania punktów: 

Otrzymaną liczbę punktów z §5 należy pomnożyć przez średnią ważoną: 0,4 i tak otrzymaną 

wartość wliczyć do całości.  



 

§6 

Zaangażowanie w pracę dydaktyczną – 30% 

1. Do wniosku o stypendium rektora dla doktorantów, doktorant zobligowany jest dołączyć 

pisemną opinię opiekuna naukowego/promotora zawierającą informację o liczbie 

przeprowadzonych godzin dydaktycznych i ilości prowadzonych grup oraz ksero dziennika 

praktyk protokołu hospitacyjnego.  

2. Pisemna opinia opiekuna naukowego/promotora powinna zawierać nazwę prowadzonych 

zajęć ich rodzaj (prowadzenie samodzielne lub współprowadzenie; autorskie), potwierdzona 

oświadczeniem, w którym doktorant ujmuje liczbę przeprowadzonych godzin dydaktycznych 

(godziny prowadzone samodzielnie, bądź współprowadzenie). W przypadku zajęć w ramach 

popularyzacji nauki należy przedstawić poświadczenie kierownika katedry doktoranta. 

3. Działania doktoranta punktowane są w określony poniżej sposób w ramach poszczególnych 

składowych: 

zajęcia prowadzone samodzielnie lub współuczestnictwo  10 

 

Procedura przyznawania punktów: 

Otrzymaną liczbę punktów z §6 należy pomnożyć przez średnią ważoną: 0,3 i tak otrzymaną 

wartość wliczyć do całości.  

 

Poświadczenie osiągnięć naukowych 

1. Publikacje naukowe – we wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów 

doktorant musi podać tytuł publikacji, autorów, adres bibliograficzny (nazwę, numer 

czasopisma, numer rozdziału i numery stron), datę przyjęcia publikacji do druku oraz liczbę 

punktów MNiSW (aktualny wykaz czasopism). Należy podać liczbę punktów wg aktualnej 

skali ocen MNiSW w dniu publikacji. Doktorant jako załącznik do wniosku o stypendium 

rektora dla 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 zaliczane do osiągnięć naukowych po raz kolejny po ich 

opublikowaniu.  

2. Doktorant musi załączyć do wniosku ksero potwierdzające czynny udział w konferencji  

w postaci certyfikatu/zaświadczenia udziału w konferencji oraz ksero programu konferencji. 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu szczegółowych zasad 

przyznawania stypendium rektora dla doktorantów 

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

 

 

……………………………………………… 
                           (imię i nazwisko doktoranta) 

 

 

……………………………………………… 
                               (nr albumu doktoranta) 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU WYNAGRODZENIA  

ZA WYKAZANE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE PRZY OCENIE  

STYENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW  

NA ROK AKADEMICKI ……………/…………… 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/na ……………………………………………… oświadczam, że 

osiągnięcia wykazane we wniosku o stypendium rektora dla doktorantów nie są związane z 

obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy. 

 

 

 

 

     Toruń, ………………………………………………… 

                                    (data i podpis) 

 

 

 


