
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

NA WYDZIALE POLITOLOGII I STUDIÓW MI

A Postanowienia ogólne. 
1. Wnioski doktorantów przyj

polityce oceniane są na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej 

2. Wnioski pozostałych doktorantów oceniane s
merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Wydziale Po
Studiów Międzynarodowych
zostało wymienione w tym dokumencie, decyduje dziekan.

3. Punkty przyznawane są tylko za osi
akademickim poprzedzają

4. Doktorant za osiągnięcia, o których mowa w pkt. 3 uzyskuje maksymalnie 120 punktów.
5. Stypendium może być przyznane doktorantowi, który uzyskał co najmniej 72 punkty, czyli 

60% punktów, o których
 

B. Schemat ogólny punktacji wniosk
studiów doktoranckich został prze

 
* jeżeli doktorant uzbiera więcej punktów, nadwyż
do stypendium z maksymalną punktacją, niż dostę
 
 C. Zasady szczegółowe oceny merytorycznej wniosków o przyznanie 
 
 1 Postępy w pracy nad dysertacją doktorsk

1) Za udokumentowane postępy w pracy 
2) Postępy, o których mowa w pkt.
następujących zasad: 
a) po I roku studiów doktoranckich
zaliczenie przedmiotów Krytyczne dyskursy teoriopoznawcze
(przedmioty te kończą się napisaniem rozdziału teoretycznego 
b) po II roku studiów doktoranckich
zaakceptowanego ostatecznie przez opiekuna/promotora pracy lub zaprezentowanie 
przeprowadzonych badań empirycznych
c) po III roku studiów doktoranckich
kolejnych rozdziałów pracy 

OSIĄGNIĘCIA UZYSKANE W ROKU AKADEMICKIM, W KTÓRYM SKŁADANY JEST 
WNIOSEK O STYPENDIUM

POSTĘPY W PRACY NAD 
DYSTERTACJĄ DOKTORSKĄ

50 PKT

ŁOWE KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

NA WYDZIALE POLITOLOGII I STUDIÓW MI ĘDZYNARODOWYCH
 

Wnioski doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów doktoranckich w zakresie nauk o 
ą na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rozmowy 

Wnioski pozostałych doktorantów oceniane są na podstawie „Szczegółowych kryteriów oceny 
merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Wydziale Po

dzynarodowych”. O przyznaniu punktów za osiągnięcie doktoranta, które nie 
zostało wymienione w tym dokumencie, decyduje dziekan. 
Punkty przyznawane są tylko za osiągnięcia należycie udokumentowane, uzyskane w roku 

zającym rok, którego dotyczy wniosek o stypendium doktoranckie
ą ęcia, o których mowa w pkt. 3 uzyskuje maksymalnie 120 punktów.
ż ć przyznane doktorantowi, który uzyskał co najmniej 72 punkty, czyli 

 mowa w pkt. 4.  

Schemat ogólny punktacji wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego  
został przedstawiony na poniższym wykresie: 

cej punktów, nadwyżka będzie brana pod uwagę w przypadku większej liczby kandydatów 
ą ż dostępna liczba stypendiów.  

ady szczegółowe oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego

py w pracy nad dysertacją doktorską. 
ępy w pracy nad dysertacją doktorską doktorant uzyskuje 50 punktów.

py, o których mowa w pkt. 1. potwierdza opiekun naukowy/promotor doktoranta według 

po I roku studiów doktoranckich - przedstawienie tematu i koncepcji pracy (konspektu) oraz 
Krytyczne dyskursy teoriopoznawcze i Warsztat badawczy politologa
ę napisaniem rozdziału teoretycznego i metodologicznego pracy doktorskiej)

I roku studiów doktoranckich – przedstawienie 1 rozdziału merytorycznego d
zaakceptowanego ostatecznie przez opiekuna/promotora pracy lub zaprezentowanie 

ń empirycznych 
diów doktoranckich –otwarcie przewodu doktorskiego i przedstawienie dwóch 
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DZYNARODOWYCH  

tych na pierwszy rok studiów doktoranckich w zakresie nauk o 
 na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rozmowy 

Szczegółowych kryteriów oceny 
merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Wydziale Politologii i 

ągnięcie doktoranta, które nie 

ycie udokumentowane, uzyskane w roku 
cym rok, którego dotyczy wniosek o stypendium doktoranckie 

cia, o których mowa w pkt. 3 uzyskuje maksymalnie 120 punktów. 
 przyznane doktorantowi, który uzyskał co najmniej 72 punkty, czyli 

o przyznanie stypendium doktoranckiego  na II-IV rok 

  

kszej liczby kandydatów  

stypendium doktoranckiego 

 doktorant uzyskuje 50 punktów. 
1. potwierdza opiekun naukowy/promotor doktoranta według 

przedstawienie tematu i koncepcji pracy (konspektu) oraz 
Warsztat badawczy politologa 

i metodologicznego pracy doktorskiej) 
1 rozdziału merytorycznego dysertacji 

zaakceptowanego ostatecznie przez opiekuna/promotora pracy lub zaprezentowanie 

otwarcie przewodu doktorskiego i przedstawienie dwóch 

OSIĄGNIĘCIA UZYSKANE W ROKU AKADEMICKIM, W KTÓRYM SKŁADANY JEST 



3) Udokumentowanie postępów, o których mowa w pkt 2) następuje na podstawie pisemnego 
sprawozdania doktoranta z prac nad rozprawą, potwierdzonego przez opiekuna 
naukowego/promotora oraz przesłanie odpowiednio tematu i konspektu pracy, rozdziałów pracy lub 
opisu badań empirycznych na adres e-mail kierownika studiów doktoranckich. 

 
 
2. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych jest punktowane na podstawie wyników 

hospitacji zajęć doktoranta wg zasad hospitacji obowiązujących na Wydziale Politologii i Studiów 
Międzynarodowych oraz na podstawie wyników ankiet studenckich. 

3) Za wyniki hospitacji zajęć doktorant uzyskuje maksymalnie 5 punktów z zastrzeżeniem, że za 
ocenę hospitacji na poziomie poniżej 3 doktorant uzyskuje 0 punktów. 

4) W przypadku odbycia kilku hospitacji zajęć doktoranta – bierze się pod uwagę średnią ocen ze 
wszystkich hospitacji. 

5) Za wyniki ankiet studenckich oceniających prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktoranta 
doktorant uzyskuje  odpowiednio 5 (ocena wyróżniająca), 4 (ocena bardzo dobra), albo 3 (ocena 
dobra) punkty. Za ocenę poniżej 4 doktorant uzyskuje 0 punktów. 

 
3. Punktacja pozostałych osiągnięć doktoranta. 
1) Publikacje:  
- za recenzowaną książkę autorską - 20 punktów,  
- za recenzowaną książkę współautorską - 10 punktów,  
- za recenzowaną książkę redagowaną – 5 punktów,  
- za recenzowaną książkę współredagowaną – 5 punktów  
- za artykuł, recenzję w czasopiśmie naukowym – punktacja wg listy czasopism MNiSZW,  
- za rozdział w recenzowanej pracy zbiorowej – 5 punktów 
- za artykuł w recenzowanej pracy zbiorowej – 4 punkty,  
- za tłumaczenie: artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym – 3 punkty; książki ponad 200 

stron – 7 punktów.  
 
2) Organizacja lub czynny udział w konferencjach naukowych: 
- wygłoszenie referatu w języku obcym podczas konferencji naukowej:4 punkty (nie więcej jednak 

niż /w sumie/ osiem punktów).  
-wygłoszenie referatu w języku polskim podczas konferencji naukowej: 1 punkt (nie więcej jednak 

niż /w sumie/ dwa punkty). 
- organizacja międzynarodowej  konferencji naukowej (konferencja jest uznawana za 

międzynarodową, jeśli spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym )– 8 punktów,  

- organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej – 5 punktów 
- sekretarz konferencji naukowej – 3 punkty 
 
 3) Pozyskiwanie środków na prowadzenie badań naukowych: 
 - otrzymanie grantu badawczego z Narodowego Centrum Nauki (NCN) (jako wnioskodawca i 

jedyny wykonawca) – 15 punktów 
 - udział w zespołowym grancie badawczym z NCN  – 7 punktów,  
- otrzymanie grantu ze środków Unii Europejskiej   – 20 punktów 
- udział w grancie badawczym przyznanym przez instytucję zewnętrzną – 10 punktów 
- otrzymanie grantu wydziałowego - 3 punkty 
 
 
4) Inne 
- zaangażowanie w promocję Uniwersytetu i Wydziału w wymiarze dydaktycznym (np. salon 

maturzystów, targi edukacyjne, festiwal nauki, promocja UMK, wykłady w szkołach) - za jedno 
wydarzenie – 3 punkty  



- zaangażowanie w prace organizacyjne (Komisje stypendialne, koła naukowe, prace w Radzie 
Wydziału, inne prace organizacyjne na rzecz Katedry, Wydziału, Uniwersytetu) – 3 punkty za 
jedno zaangażowanie.  

- przedstawicielstwo w samorządzie doktorantów- 5 punktów 
- udział w pracach towarzystw naukowych (np. PTNP, itp.) – 4 punkty. 
- udział w pracach redakcyjnych wydziałowych i ogólnopolskich czasopism naukowych (np. 

Athenaeum, nowe Media, itp.) – 5 punktów 
- staże naukowe krajowe – 4 punkty 
-staże naukowe zagraniczne – 8 punktów 
- udział w programie MOST – 5 punktów 
 
4. W przypadku pkt 3. 1) oceniane są teksty opublikowane oraz przyjęte do druku z zastrzeżeniem, że 

przyjęcie do druku zostało pisemnie potwierdzone przez redakcję czasopisma lub redaktora tomu. 
Teksty przyjęte do druku nie mogą być ponownie zaliczane do osiągnięć naukowych po ich 
opublikowaniu. 

  


