
Szczegolowe zasady i kryteria oceny merytorycznej wniosku doktoranta 

0 przyznanie stypendium na Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska U M K w roku 2017/18 

1. Zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 24 pazdziemika 2014 
roku, (Dz.U z 2014 r., Poz. 1480) i zarzadzeniem nrl73 Rektora UMK z dnia 11 wrzesnia 2014 r. roku 
stypendia w ramach przyznanego wydziatowi limitu, mog^ otrzymac: 

a. na pierwszym roku - osoby, ktore w post^powaniu rekrutacyjnym uzyskaty najwyzsz^ liczb? 
punktow w kolejnosci uzyskanych wynikow, 

b. na wyzszych latach - osoby, ktore w wyniku oceny merytorycznej wniosku uzyskaly 
najwyzsz^ liczb? punktow w kolejnosci uzyskanych wynikow. 

2. Ocenie merytorycznej wniosku doktoranta na wyzszych latach studiow podlega jego roczna 
dzialalnosc, obejmujqca nast^puj^ce elementy: 

a. zaangazowanie w prowadzenie zaj^c dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych i 
popularyzacj^ nauki 

b. zaangazowanie w realizacj^ badah naukowych prowadzonych przez jednostk^ oraz prac? 
organizacyjnq na poziomie wydzialowym lub ogolnouczelnianym. 

c. post^py w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej 

3. Elementy oceny merytorycznej powinny bye udokumentowane w rocznym sprawozdaniu zaJqczonym 
do wniosku doktoranta o przyznanie stypendium. 

4. Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium jest sWadany wraz z wypelnionym formularzem 
zawierajqeym szczegolowy wykaz dokumentow przedstawianych wraz z roeznym sprawozdaniem. 
Formularz dost^pny jest na stronie internetowej studiow doktoranckich w zakresie biologii 
(http://www.biol.umk.pl/studia/formularzl.doc) 

5. Planowa realizacja programu studiow doktoranckich stanowi warunek rozpatrywania wniosku o 
stypendium. 

6. W przypadku osob przyj^tych na pierwszy rok studiow Komisja ds. studiow doktoranckich opiniuje 
wniosek w oparciu o wyniki uzyskane w post^powaniu rekrutacyjnym. 

7. Komisja ds. studiow doktoranckich opiniuje udokumentowany wniosek doktoranta na wyzszych latach 
studiow zgodnie z tabel^ oceny merytorycznej. 

8. Podzial liczby stypendiow na poszczegolne lata studiow ustala komisja ds. studiow doktoranckich w 
porozumieniu z dziekanem. 



Tabela oceny merytorycznej wniosku doktoranta 

Osi^gni^cia i formy aktywnosci naukowej/organizacyjnej/dydaktycznej podlegajace 
ocenie zatwierdzone przez Rad^ Wydzialu BiOS 

Punktacja 
zatwierdzona przez 

Rad? Wydzialu BiOS 
a) zaangazowanie w 
prowadzenie zaj?c 
dydaktycznych 

Obowi^zkowe zaj^cia dydaktyczne 5pkt a) zaangazowanie w 
prowadzenie zaj?c 
dydaktycznych 

Dodatkowe zaj^cia i obowi^zki dydaktyczne (np. opieka nad 
pracami dyplomowymi) ponad zakres obowi^zkowych praktyk, 
na podstawie pisemnej opinii promotora 

do 5 pkt 

a) zaangazowanie w 
prowadzenie zaj?c 
dydaktycznych 

Prowadzenie form dziatelnosci edukacyjnej o charakterze 
popularyzatorskim (m.in. Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Biologow, 
Fascynuj^cy Swiat RosHn i inne formy dziatalnosci na rzecz 
popularyzacji nauki) 

do 5 pkt 

b) zaangazowanie w 
prac? badawczg Publikacje naukowe 

na podstawie aktualnego 
wykazu czasopism 

punktowanych MNiSW 
(a) 

b) zaangazowanie w 
prac? badawczg 

Czynny udziat w konferencjach naukowych z referatem/ 
posterem do 12 pkt (b) 

b) zaangazowanie w 
prac? badawczg 

Odbyte staze, kursy krajowe lub zagraniczne, Socrates, DAAD, i 
inne do 10 pkt(c) 

c) zaangazowanie w 
realizacj? badan 
naukowych 
prowadzonych 
przez jednostk^ 

Udzial w realizacji zewn^trznych grantow i innych projektow o 
zasi^gu krajowym i mi^dzynarodowym przyznawanych w trybie 
konkursowym 

punktacja naliczana 
proporcjonalnie do 

liczby projektow i w 
zaleznosci od charakteru 

uczestnictwa (d) 

c) zaangazowanie w 
realizacj? badan 
naukowych 
prowadzonych 
przez jednostk^ 

Realizacja projektow marszalkowskich i innych o zasi^gu 
lokalnym 

punktacja naliczana 
proporcjonalnie do 

liczby projektow i w 
zaleznosci od charakteru 

uczestnictwa (e) 

c) zaangazowanie w 
realizacj? badan 
naukowych 
prowadzonych 
przez jednostk^ 

Realizacja grantu UMK do 2 pkt 

c) zaangazowanie w 
realizacj? badan 
naukowych 
prowadzonych 
przez jednostk^ 

Praca organizacyjna w komisjach wydziatowych oraz radach i 
kolegiach ogolnouczelnianych do 3 pkt 

c) zaangazowanie w 
realizacj? badan 
naukowych 
prowadzonych 
przez jednostk^ 

Praca w komitetach organizacyjnych konferencji i sympozjow 
naukowych 

do 3 pkt (0 

Objasnienia: 

a. Kryteria przyznawania punktow za publikacje naukowe: 

• Dana publikacja moze bye wliczona do oceny jeden raz podczas studiow doktoranckich. Ponowne 
przedstawienie zgloszonych uprzednio publikacji b^dzie stanowilo podstaw^ do odrzucenia wniosku o 
stypendium. 

• Przyznanie punktow za publikacje uzaleznione jest od przedstawienia kopii pierwszej strony publikacji 
lub informacji od wydawcy czasopisma zapewniajqcej o przyj^ciu publikacji do druku. 

• Za autorstwo publikacji w czasopismaeh znajduj^eych si^ na listach czasopism punktowanych MNiSW 
przyznawana jest liczba punktow rowna aktualnej punktacji czasopisma, w ktorym ukazala si^ 
publikacja. 

• Pierwszemu (lub jedynemu) autorowi publikacji przyznaje si^ dodatkowe punkty w liczbie rownej 50% 
punktacji czasopisma. 

b. Kryteria przyznawania punktow za czynny udzial w konferencjach naukowych z referatem/ posterem: 

• Referat na konferencji mi^dzynarodowej: 4 pkt 

• Poster na konferencji mi^dzynarodowej: 2 pkt 



• Referat na konferencji krajowej: 3 pkt 

• Poster na konferencji krajowej: 2 pkt 

• Referat na konferencji mi^dzynarodowej adresowanej do doktorantow: 2 pkt 

• Poster na mi^dzynarodowej konferencji adresowanej do doktorantow: 1 pkt 

• Czynny udzial w krajowej konferencji adresowanej do doktorantow: 1 pkt 

• Konferencje klasyfikowane ŝ  zgodnie z systemem oceny parametrycznej MNiSW 

• Punkty za wyst^pienia przyznawane ŝ  tylko osobie przedstawiaj^cej referat lub poster. 

• Warunkiem naliczenia punktow za konferencje jest przedstawienie potwierdzenia aktywnego 
uczestnictwa 

• L^cznie, za czynny udziat w konferencjach naukowych przyznaje si? maksymalnie do 12 punktow 

c. Za staz czy szkolenie nie uznaje si? krotkotrwatych warsztatow czy szkoleh z zakresu obslugi 
urz^dzeh/apartury itp. 

d. Kryteria przyznawania punktow za udziat w realizacji zewn^trznych grantow i innych projektow 
przyznawanych w trybie konkursowym o zasi^gu krajowym i mi^dzynarodowym: 

• Kierownictwo grantu: 20 pkt (w okresie realizacji grantu) 

• Giowny wykonawca: 12 pkt (w okresie realizacji grantu) 

• Wykonawca: 10 pkt (w okresie realizacji grantu) 

e. Kryteria przyznawania punktow za realizacj? projektow marszatkowskich i innych, o zasi^gu lokalnym: 

• Kierownictwo projektu: 10 pkt (w okresie realizacji projektu) 

• Wykonawca: 5 pkt (w okresie realizacji projektu) 

f Warunkiem naliczenia punktow za prac? w komitetach organizacyjnych koferencji i sympozjow jest 
przedstawienie materiatow konferencyjnych wraz z wyszczegolnionym skladem komitetu organizacyjnego. 


