
Toruń, dnia 25.08.2020 r. 

Zasady naliczania punktów 
w trakcie procedury ewaluacyjnej wniosków 

o przyznanie stypendium doktoranckiego (tzw. rektorskiego) i 
projakościowego 

na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK 
- studia doktoranckie w zakresie Filozofii 

 

1. Punktowane są jedynie osiągnięcia związane z kierunkiem studiów, udokumentowane 

oraz pochodzące z roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym 

ma być wypłacane stypendium. Początek i koniec roku akademickiego ogłasza Rektor 

UMK w stosownym zarządzeniu. 

2. Teksty przyjęte do druku, w przypadku pisemnego potwierdzenia wystawionego przez 

redakcję czasopisma lub redaktora tomu, uwzględniane są na równi z pozostałymi 

publikacjami w roku bieżącym - nie mogą być wykazane w spisie osiągnięć za rok następny. 

3. Jeśli Doktorant nie składał wniosku w danym roku, osiągnięcia nie podlegają kumulacji. 

4. W przypadku stwierdzenia pisemnego poświadczenia nieprawdy we wniosku, albo próby 

ponownego zaliczenia osiągnięć wcześniej już punktowanych lub wszczęcia wobec 

Doktoranta postępowania dyscyplinarnego - wniosek nie będzie rozpatrywany. 

5. Stypendium może otrzymać Doktorant na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, 

który: 

a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich, 

b) wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach 

praktyk zawodowych  

lub  

realizuje badania naukowe prowadzone przez jednostkę organizacyjną uczelni albo 

inną jednostkę naukową, 

c) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego 

wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej. 

6. Wniosek Doktoranta opiniuje „Doktorancka komisja ds. oceny wniosków", której 

członkami są osoby konstytuujące Komisję ds. studiów doktoranckich, przy czym 

przewodniczącym komisji jest przedstawiciel doktorantów. Ocenę punktową dokonań 

wnioskodawców przeprowadza komisja zgodnie z przedstawioną poniżej punktacją.  



Punktacja osiągnięć 
I. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych 

1. Wyniki hospitacji zajęć (od 0 do 20 punktów) (punkt ten dotyczy tylko roku 

akademickiego 2019-2020 – w następnych latach zostaje on uchylony). 

Hospitacje mogą przeprowadzać: 

• kierownicy katedr, 

• samodzielni pracownicy naukowi nie będący członkami katedry, w której pracuje 

promotor Doktoranta. 

2. Zaangażowanie w promocję uniwersytetu, wydziału, instytutu w wymiarze 

dydaktycznym (np.: salon maturzystów, targi edukacyjne; festiwal nauki; promocja 

UMK; wizyty w szkołach) - 4 pkt. za każde wydarzenie; 

3. Zaangażowanie w animację życia studenckiego (samorząd doktorantów, komisje 

stypendialne, koła naukowe itp.) - 4 pkt. za jedno instytucjonalne zaangażowanie. 

W przypadku wszystkich osiągnięć podpadających pod punkty I.3 oraz I.4 Doktorant 

może zgłosić co najwyżej po 4 osiągnięcia. 

 

II. Zaangażowanie w pracę badawczą 

1. Opinia opiekuna/promotora o postępach pracy badawczej - od 0 do 20 pkt.; 

2. Za monografie, rozdziały w monografii naukowej i redakcję monografii naukowych 

przyznawane są punkty, jak następuje: 

• monografia naukowa wydana przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie 

wydawnictw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - punktacja 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 – 20 pkt., 

• redakcja naukowa monografii naukowej (wartość punktowa wynosi: 

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.),  

• 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 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.,  

• recenzowany i opatrzony przypisami i bibliografią przekład  

1) na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury; 

2) z języka polskiego na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub 

kultury 

punktacja wynosi 25% punktów przyznawanych za publikację monografii 

naukowej (odpowiednio rozdziału w monografii naukowej) w wydawnictwie, w 

którym ukazał się dany przekład. 

• edycja naukowa tekstów źródłowych - 25% punktów przyznawanych za redakcję 

naukową monografii naukowej w wydawnictwie, w którym ukazała się dana edycja 

naukowa. 

3. Za artykuły naukowe przyznawane są punkty, jak następuje: 

• artykuł naukowy (w rozumieniu ww. 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) 

opublikowany w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z 

międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych 



czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami1, zwanym dalej 

„wykazem czasopism” – punktacja według aktualnie obowiązującego wykazu 

czasopism, 

• artykuł naukowy opublikowany w czasopismach naukowych niezamieszczonych w 

wykazie czasopism – 5 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. 

W przypadku wszystkich osiągnięć podpadających pod kategorię „monografie, rozdziały 

w monografii naukowej i redakcję monografii naukowych” (punkt II. 2) lub pod kategorię 

„artykuły naukowe” (punkt II. 3) można zgłosić łącznie co najwyżej 4 publikacje.  

4. Za każdy referat: 

• na ogólnopolskiej konferencji studenckiej lub doktoranckiej – 5 pkt. 

• na naukowej konferencji ogólnopolskiej – 10 pkt. 

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

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

Do poświadczeń dotyczących 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” (punkt II. 4) 

można zgłosić co najwyżej 4 artykuły. 

5. Za co najmniej miesięczny wyjazd stypendialny związany z tematyką przygotowywanej 

rozprawy doktorskiej (wymagane jest potwierdzenie od promotora - liczy się data 

rozpoczęcia stypendium) i finansowany spoza funduszy Instytutu Filozofii UMK -  

32 pkt. 

 

 

 

 
1 Wydanymi na podstawie 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 Dz. U. 2019,  poz. 276). 



III. Zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę 

organizacyjną UMK 

1. Za każdy profesjonalny (zamówiony przez instytucję zewnętrzną, wykonywany w 

ramach grantu MNiSW bądź instytucji naukowej) projekt badawczy afiliowany przy 

UMK lub innej instytucji naukowej, w którym Doktorant pełni rolę kierowniczą – 

100 pkt.;  

2. Za grant UMK – 20 pkt.; 

3. Za każdy profesjonalny (zamówiony przez instytucję zewnętrzną, wykonywany w 

ramach grantu MNiSW bądź instytucji naukowej) projekt badawczy afiliowany przy 

UMK lub innej instytucji naukowej, w którym Doktorant pełni rolę wykonawczą – 

24 pkt.; 

4. Udział w seminariach, pracach towarzystw naukowych (nie są punktowane wystąpienia 

na forum katedry, której członkiem jest promotor Doktoranta), itp.” 

• za wkład organizacyjny - 4 pkt.; 

• za wystąpienie merytoryczne (z referatem, prezentacją, podsumowaniem projektu 

badawczego) - 4 pkt. za każde wystąpienie; 

• merytoryczny udział (jako reprezentant UMK) w seminariach zewnętrznych (np. 

PAN) - 8 pkt. za każde wystąpienie. 

W przypadku wszystkich aktywności podpadających pod punkt III.4 można zgłosić co 

najwyżej 4 osiągnięcia. 

5. Organizacja konferencji naukowych: 

• zaangażowanie o charakterze pomocniczym (wolontariat, itp.) 4 pkt. 

• obecność w komitecie organizacyjnym lub naukowym konferencji krajowej 8 pkt. 

• obecność w komitecie organizacyjnym lub naukowym konferencji 

międzynarodowej 12 pkt. 

W przypadku wszystkich aktywności podpadających pod punkt III.5 można zgłosić co 

najwyżej 4 osiągnięcia. 


