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Kryteria przyznawania stypendiów rektora dla doktorantów na Wydziale Nauk 

o Polityce i Bezpieczeństwie UMK (realizujących studia doktoranckie z zakresu nauk 

o polityce i administracji) 

 

 

Zgodnie z  § 29 ust. 6 Zarządzeniem Nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu z dnia 1 października 2019 r. – Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu ustala się: 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów, na drugim i kolejnych latach studiów 

doktoranckich, może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim 

poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: 

a) uzyskał średnią ocen 4.0 lub wyższą z przedmiotów objętych programem studiów 

doktoranckich, 

b) uzyskał pozytywną ocena hospitacji zajęć, 

c) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

2. Osoby spełniające warunki określone w punkcie 1 umieszczane są na liście rankingowej w 

kolejności wnikającej z liczby punktów zdobytych za udokumentowane osiągnięcia 

doktoranta. 

3. Komisja przyznaje punkty za następujące osiągnięcia afiliowane przy UMK: 

Osiągnięcie Liczba punktów 

Autorstwo lub współautorstwo opublikowanej monografii, 

artykułu naukowego, redakcji naukowej, rozdziału w monografii. 

punktacja wg aktualnych 

kryteriów Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 

Autorstwo lub współautorstwo innej publikacji naukowej. 1 punkt 

Realizacja projektu naukowego finansowanego ze źródeł 

zewnętrznych (kierownik lub główny wykonawca). 

15 punktów 

Złożenie wniosku o zewnętrzne finansowanie badań naukowych 

(kierownik lub główny wykonawca). 

5 punktów 

Czynny udział w zagranicznych konferencjach naukowych, 

szkołach letnich lub zimowych oraz stażach naukowych. 

3 punkty 

Czynny udział w krajowych konferencjach naukowych, szkołach 

letnich lub zimowych oraz stażach naukowych. 

1 punkt 

 

4. Osiągnięcie, które było podstawą do ubiegania się o przyznanie stypendium w jednym roku 

nie może być podstawą do ubiegania się o stypendium w latach następnych. 

 

  



Wykaz wymaganych załączników dokumentujących osiągnięcia doktoranta 

stanowiących podstawę do przyznania stypendium rektora dla doktorantów na 

Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK (realizujących studia doktoranckie 

z zakresu nauk o polityce i administracji)  

 

Osiągnięcie Załącznik 

Średnia ocen z przedmiotów objętych programem studiów 

doktoranckich. 

Wydruk z bazy systemu USOS. 

Hospitacja zajęć. Dokument z hospitacji zajęć. 

Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej. 

Opinia promotora naukowego, 

opiekuna naukowego lub 

kierownika studiów 

doktoranckich. 

Autorstwo lub współautorstwo monografii, artykułu 

naukowego, redakcji naukowej, rozdziału w monografii. 

Wydruk z bazy 

bibliometrycznej prowadzonej 

przez Bibliotekę UMK 

potwierdzający zarejestrowanie 

tekstu w bazie lub pisemne 

potwierdzanie przez redakcję 

lub wydawcę faktu przyjęcia do 

publikacji w przypadku tekstów 

fizycznie jeszcze 

nieopublikowanych. 

Autorstwo lub współautorstwo innej publikacji naukowej. jw. 

Realizacja projektu naukowego finansowanego ze źródeł 

zewnętrznych (kierownik lub główny wykonawca). 

Umowa o sfinansowanie 

projektu naukowego. 

Złożenie wniosku o zewnętrzne finansowanie badań 

naukowych (kierownik lub główny wykonawca). 

Potwierdzenie wystawione 

przez: Narodowe Centrum 

Nauki, Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, Dział Nauki 

UMK. 

Czynny udział w zagranicznych konferencjach naukowych, 

szkołach letnich lub zimowych oraz stażach naukowych. 

Dokument lub dokumenty 

potwierdzające wyjazd, pobyt i 

czynny udział doktoranta w 

wydarzeniu naukowym. 

Czynny udział w krajowych konferencjach naukowych, 

szkołach letnich lub zimowych oraz stażach naukowych. 

jw. 

 

 


