
Szczegółowy opis kryteriów oceny postępów  

doktorantów Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK 

do stypendium rektora dla doktorantów 

 

I. Metodologia wyliczenia 

 

Kryterium Waga 

Postępy w pracy nad rozprawą doktorską 20% 

Publikacje naukowe i uczestnictwo w konferencjach naukowych 25% 

Stypendia, projekty/granty badawcze, nagrody naukowe 20% 

Inne formy aktywności naukowej 10% 

Średnia ocen 25% 

RAZEM: 100% 

 

Punkty zdobyte w poszczególnych kategoriach przelicza się zgodnie z wagami. Osoba (bądź 

osoby), która uzyskała największą liczbę punktów w danej kategorii, zdobywa w jej ramach 

maksimum procentowe, a pozostałe osoby uzyskują proporcjonalnie mniej. Na przykład, osoba, 

która za publikacje naukowe i konferencje zdobyła 50 punktów uzyskuje w końcowym przeliczeniu 

25 procent (punktów), a osoba, która uzyskała w tej samej kategorii 25 punktów – zdobywa 12,5 

procent (punktów) w klasyfikacji końcowej. Punkty przyznaje się jedynie za osiągnięcia 

udokumentowane. Udokumentowane przyjęcie np. tekstu/książki do druku jest traktowane jako 

pełnoprawna publikacja. 

 

II. Punktacja w poszczególnych kategoriach 

 

1. Postępy w pracy nad rozprawą doktorską (20%) poczynione w ostatnim roku – ocenia 

promotor w skali 0-10 pkt. Ocena powinna mieć postać opinii na piśmie, dołączanej do wniosku o 

stypendium naukowe. Elementami oceny postępów są m.in.: prezentacje pracy na seminariach 

instytutowych, badania empiryczne do pracy doktorskiej, konsultacje naukowe (także poza UMK).  

 

2. Publikacje naukowe i uczestnictwo w konferencjach naukowych (25%): 

1. Za monografie i redakcję naukową przyznawane są punkty, jak następuje: 

• monografia naukowa wydana przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – punktacja 20, 80, 100, 200 lub 300 zgodnie z 



rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w 

sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. 2019, poz. 392),  

• monografia naukowa wydana przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie 

wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i autorstwa rozdziałów w takich 

monografiach – 20 pkt., 

• redakcja naukowa monografii naukowej: 

1) 150 pkt. – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 300 pkt.; 

2) 100 pkt. – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 200 pkt.; 

3) 20 pkt. – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 80 pkt lub 100 pkt.; 

4) 5 pkt. – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 20 pkt., 

• naukowa monografia wieloautorska wydana przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie 

wydawnictw (wartość punktowa wynosi: 

1) 100% punktacji w przypadku monografia o punktacji 200 oraz 300 pkt.; 

2) iloraz wartości punktowej monografii przez liczbę autorów – dla monografii o punktacji 

mniejszej niż 200 pkt.), 

2. Za artykuły przyznawane są punkty, jak następuje: 

• artykuł naukowy1 opublikowany w czasopismach naukowych i w recenzowanych 

materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami2 – punktacja według wykazu czasopism, 

• artykuł naukowy opublikowany w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie 

czasopism – 5 pkt., 

• rozdział w monografii naukowej: 

1) 75 pkt. – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 300 pkt.; 

2) 50 pkt. – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 200 pkt.; 

3) 20 pkt. – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 80 lub 100 pkt.; 

4) 5 pkt. – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 20 pkt., 

• wieloautorski artykuł naukowy: 

1) 100% całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, jeżeli wartość ta wynosi 100, 

140 albo 200 pkt.; 

2) iloraz wartości punktowej artykułu naukowego przez liczbę autorów – dla wszystkich 

wartości mniejszych od 100 pkt., 

                                                 
1 W rozumieniu w/w rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym artykuł recenzyjny oceniany w 

wysokości 25% punktacji przyporządkowanej danemu czasopismu, z zastrzeżeniem, że artykułem naukowym nie jest: 

edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna. 
2 Zob. art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 

1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276). 



• wieloautorski rozdział w monografii naukowej: 

1) 100% punktacji w przypadku rozdziału o punktacji 50 pkt. oraz 75 pkt.; 

2) iloraz wartości punktowej artykułu naukowego przez liczbę autorów – w przypadku 

rozdziałów o  punktacji mniejszej niż 50 pkt., 

W przypadku wszystkich osiągnięć podpadających pod kategorię „artykuł naukowy” (II.2.2.) 

doktorant może zgłosić co najwyżej 4 osiągnięcia. 

3. Za przekład monografii lub artykułu na język polski albo przekład takiego dzieła wydanego 

w języku polskim na inny język nowożytny – punktacja wynosi 25% punktów 

4. Za każdy referat  

• na konferencji międzynarodowej wygłaszany w języku obcym – 20 pkt. 

• na konferencji międzynarodowej wygłaszany w języku polskim – 15 pkt. 

• na naukowej konferencji ogólnopolskiej – 10 pkt. 

• na ogólnopolskiej konferencji studenckiej lub doktoranckiej – 5 pkt. 

Do poświadczeń odnośnie wystąpienia na konferencji (z referatem bądź komunikatem) 

wnioskodawca powinien załączyć abstrakt, aby wykluczyć sytuację, w której doktorant 

przedstawia ten sam referat na wielu konferencjach. 

W przypadku wszystkich osiągnięć podpadających pod kategorię „referat” (II.2.3.) doktorant 

może zgłosić co najwyżej 4 osiągnięcia. 

 

3. Stypendia, projekty/granty badawcze3 i nagrody naukowe (20%): 

• za każdy profesjonalny (zamówiony przez instytucję zewnętrzną, płatny, wykonywany w 

ramach grantu UMK, NCN, NCBiR bądź innej instytucji naukowej) samodzielny projekt 

badawczy, w którym doktorant pełni rolę kierowniczą  – 100 pkt.; 

• współudział w profesjonalnym projekcie badawczym jako jeden z twórców bądź 

koordynatorów projektu – 20 pkt.; 

• współudział w międzynarodowym profesjonalnym projekcie badawczym jako jeden z 

twórców bądź koordynatorów projektu – 40 pkt. 

• udział w szkole letniej lub zimowej za granicą – 20 pkt 

• udział w szkole letniej lub zimowej w kraju – 10 pkt; 

• za każdy wyjazd stypendialny, staż lub praktykę za granicą –  30 pkt.; 

• za każdy wyjazd stypendialny, staż lub praktykę w kraju – 15 pkt.; 

• za wyjazd w ramach programu MOST lub Erasmus+ – 10 pkt.; 

                                                 
3 Punktacji podlegać będą projekty badawcze o charakterze naukowym, których przynajmniej jedną ze stron (np. 

wykonawcą, partnerem lub zamawiającym) jest instytucja naukowa. Nie będzie punktowany udział w badaniach 

komercyjnych, nie mających związku z aktywnością naukową doktoranta (np. badania rynkowe). 



• za każdą nagrodę naukową o charakterze międzynarodowym – 60 pkt; 

• za każdą nagrodę naukową o charakterze krajowym – 30 pkt. 

 

4. Inne formy aktywności naukowej (10%): 

• za organizowanie życia naukowego (konferencje, seminaria, Festiwal Nauki i Sztuki itp.) – 

3 pkt. za każde tego rodzaju działanie; 

• za aktywny udział w towarzystwach naukowych i gremiach uczelnianych (Senat, samorząd, 

komisje, itp.) – 2 pkt. za każdą tego rodzaju aktywność; 

• studia na poziomie podyplomowym (pod warunkiem, że związane z profilem pracy 

naukowej doktoranta) – 3 pkt.; 

• kursy i  szkolenia (pod warunkiem, że certyfikowane i związane z profilem pracy naukowej 

doktoranta) – 1 pkt. 

 

5. Średnia ocen (25%): 

Uwzględniane będą wszystkie oceny z przedmiotów przewidzianych programem studiów 

doktoranckich w roku, którego dotyczą osiągnięcia naukowe. 


