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Część A 

Kryteria tworzenia listy rankingowej doktorantów I roku studiów, ubiegających się o stypendia 

dla najlepszych doktorantów 

 

Doktorantom I roku studiów stypendium dla najlepszych doktorantów przyznaje się na podstawie 

liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Liczbę punktów potwierdza pracownik 

Dziekanatu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.  

 

Część B 

Kryteria tworzenia listy rankingowej doktorantów od II do IV roku studiów i z przedłużeniem 

studiów doktoranckich, ubiegających się o stypendia dla najlepszych doktorantów 

 

Wydziałowa lista rankingowa doktorantów Studium Doktoranckiego Biologii ubiegających się o 

przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, tworzona jest na podstawie otrzymanych 

punktów, wg następujących kryteriów oraz przeliczana przez odpowiednią średnią ważoną: 

 

1. OCENA Z PRZEDMIOTU ZAKOŃCZONEGO EGZAMINEM W MINIONYM 

ROKU AKADEMICKIM (średnia ważona 0,3). 

Doktorant ubiegający się o stypendium dla najlepszych doktorantów powinien przedstawić 

przynajmniej jedną ocenę z egzaminu. W przypadku podania większej ilości ocen, tworzona 

jest średnia ocen. Wyniki z egzaminów muszą być dobre lub bardzo dobre.  

We wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów doktorant powinien wpisać nazwę 

egzaminu, ocenę, datę zdawania egzaminu oraz dołączyć kserokopię strony indeksu z 

podpisem egzaminatora, potwierdzającą otrzymaną ocenę.  

 

Średnia ocen z 

egzaminów 

Liczba punktów 

5,0-4,9 100 

4,8-4,7 80 

4,6-4,5 60 

4,4-4,3 40 

4,2-4,1 20 



4,0 0 
Procedura przyznawania punktów:  

Otrzymaną liczbę punktów z działu 1. należy pomnożyć przez średnią ważoną: 0,3, i tak 

otrzymaną wartość wliczyć do całości.  

 

2. PRACA DYDAKTYCZNA (0 lub 5 pkt.)  

W podaniu o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów doktorant zobowiązany jest 

wpisać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, odbytych w roku akademickim poprzedzającym 

przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów i dołączyć kserokopię karty obciążeń 

dydaktycznych. Doktoranci, którzy przepracowali wymaganą liczbę godzin dydaktycznych, 

zobowiązani są przedstawić kserokopie wszystkich kart obciążeń dydaktycznych.  

 

3. POSTĘPY W PRACY NAUKOWEJ I PRZYGOTOWANIU ROZPRAWY 

DOKTORSKIEJ (średnia ważona 0,7) 

 

I. Publikacje 

We wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów doktorant musi podać tytuł 

publikacji, autorów, adres bibliograficzny (nazwę, numer czasopisma, numer rozdziału i numery 

stron), datę przyjęcia publikacji do druku oraz liczbę punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (aktualny wykaz czasopism z podziałem na trzy części A, B i C wraz z liczbą punktów za 

umieszczoną w nich publikację naukową zamieszczony jest na stronie internetowej MNiSW – tzw. 

Lista Filadelfijska). Należy podać liczbę punktów wg aktualnej skali ocen MNiSW w dniu publikacji. 

Doktorant, jako załącznik do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów, zobowiązany jest 

dołączyć ksero pierwszej strony publikacji lub potwierdzenie od wydawcy czasopisma o przyjęciu 

publikacji do druku (w przypadku, gdy publikacja jeszcze się nie ukazała).  

 

Procedura przyznawania punktów:  

liczba punktów MNiSW x współczynnik odpowiadający kolejności autorów (WKA), gdzie: 

WKA = 1,7, gdy autor jest jeden 

WKA = 1,5, gdy autor znajduje się na pierwszym miejscu 

WKA = 1,25, gdy autor znajduje się na drugim lub trzecim miejscu 

WKA = 1,0, gdy autor znajduje się na czwartym lub dalszym miejscu 

 

Za recenzowaną publikację naukową w czasopiśmie spoza Listy Filadelfijskiej doktorant otrzymuje: 

2,0 pkt x WKA, w przypadku podręcznika, skryptu akademickiego (dot. rozdziałów lub całych prac), 

publikacji lub monografii naukowej w języku polskim 



4,0 pkt x WKA, w przypadku podręcznika, skryptu akademickiego (dot. rozdziałów lub całych prac), 

publikacji lub monografii naukowej w języku angielskim 

 

Za publikację popularno-naukową doktorant otrzymuje 1 pkt (w tym przypadku nie stosuje się 

współczynnika WKA) 

 

Za raporty i ekspertyzy wykonane z afiliacją UMK doktorant otrzymuje: 

2,0 pkt x WKA 

 

Za publikację nie uznaje się komunikatów ani streszczeń konferencyjnych. 

 

Uwzględnia się publikacje z roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym doktorant ubiega się 

o stypendium dla najlepszych doktorantów (w przypadku doktorantów II roku studiów uwzględnia się 

wszystkie publikacje zaakceptowane z datą późniejszą niżeli ostateczny termin składania podania i 

dokumentów na Studia Doktoranckie Biologii).  

Dana publikacja może być wliczona jeden raz w toku studiów doktoranckich. 

 

II. Konferencje 

Punkty przyznawane są wyłącznie za czynny udział w konferencji: prezentacja posteru lub 

wystąpienie ustne w formie komunikatu, doniesienia konferencyjnego, wykładu. W przypadku 

prezentowania pracy zbiorowej czynny udział liczy się tylko i wyłącznie osobie prezentującej. We 

wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów doktorant musi podać tytuł 

konferencji, miejsce, datę, czas trwania, w jakim języku była ona prowadzona oraz tytuł wystąpienia 

lub posteru. W przypadku, gdy w materiałach konferencyjnych była załączona książka abstraktów, 

doktorant musi dołączyć do wniosku kserokopię pierwszej strony książki abstraktów oraz stronę, na 

której znajduje się zgłoszony przez doktoranta abstrakt.  

Doktorant musi załączyć do wniosku potwierdzenie czynnego udziału w konferencji w postaci 

certyfikatu udziału w konferencji lub zaświadczenia (może być napisane przez doktoranta) 

podpisanego przez organizatora konferencji wraz z pieczątką organizatora, bądź instytucji, w której 

odbywała się konferencja. 

 

Procedura przyznawania punktów:  

 Konferencja w języku polskim Konferencja w języku obcym 

Prezentacja posteru 3,0 pkt  5,0 pkt  

Wystąpienie ustne 6,0 pkt  10 pkt  

 



 

Uwzględnia się konferencje  z roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym doktorant ubiega 

się o stypendium dla najlepszych doktorantów (w przypadku doktorantów II roku studiów uwzględnia 

się wszystkie konferencje z datą późniejszą niżeli ostateczny termin składania podania i dokumentów 

na Studia Doktoranckie Biologii).  

 

III. Granty 

- za kierownictwo grantu krajowego (pozauczelnianego) lub zagranicznego uzyskanych na drodze 

postępowania konkursowego doktorant otrzymuje 15 pkt. 

- za bycie głównym wykonawcą grantu krajowego (pozauczelnianego) lub zagranicznego uzyskanych 

na drodze postępowania konkursowego doktorant otrzymuje 10 pkt. 

- za bycie wykonawcą grantu krajowego (pozauczelnianego) lub zagranicznego uzyskanych na drodze 

postępowania konkursowego doktorant otrzymuje 5 pkt. 

- za kierownictwo grantu wewnętrznego UMK doktorant otrzymuje 6 pkt. 

- za udokumentowany udział w projekcie badawczym (innym niż grant UMK, krajowy i 

międzynarodowy) doktorant otrzymuje 2 pkt. 

 

We wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów doktorant zobowiązany jest przedstawić kopię 

decyzji o przyznaniu grantu bądź umowy dotyczącej realizacji grantu. 

Uwzględnia się granty i projekty prowadzone w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym 

doktorant ubiega się o stypendium dla najlepszych doktorantów (w przypadku doktorantów II roku 

studiów uwzględnia się wszystkie granty i projekty rozpoczęte z datą późniejszą niżeli ostateczny 

termin składania podania i dokumentów na Studia Doktoranckie Biologii).  

W przypadku grantu wieloletniego punkty przyznawane są każdego roku niezależnie.  

 

IV. Patenty 

- za zgłoszenie patentowe w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym doktorant ubiega się o 

stypendium dla najlepszych doktorantów, doktorant otrzymuje 5 pkt. x WKA 

- za otrzymany patent w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym doktorant ubiega się o 

stypendium dla najlepszych doktorantów, doktorant otrzymuje 10 pkt. x WKA 

- za wdrożenie patentu w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym doktorant ubiega się o 

stypendium dla najlepszych doktorantów, doktorant otrzymuje 15 pkt. x WKA 

 

Wartości współczynników odpowiadających kolejności autorów (WKA) są identyczne, jak przy 

schemacie obliczeń punktów za publikacje.  



Doktorant jako załącznik do wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów 

zobowiązany jest dołączyć kserokopię zgłoszenia patentowego, kserokopię dokumentu 

potwierdzającego otrzymanie patentu lub kserokopię dokumentu potwierdzającego wdrożenie patentu.   

Ten sam patent, zgłoszenie patentowe lub wdrożenie patentu doktorant może zgłosić do oceny tylko raz 

w toku studiów doktoranckich. 

 

V. Nagrody i wyróżnienia 

- za otrzymane indywidualne wyróżnienie lub nagrodę krajową uzyskaną za osiągnięcia naukowe 

doktorant otrzymuje 3 pkt.  

-  za otrzymane zespołowe wyróżnienie lub nagrodę krajową uzyskaną za osiągnięcia naukowe 

doktorant otrzymuje 1 pkt. 

- za otrzymane indywidualne wyróżnienie lub nagrodę międzynarodową uzyskaną za osiągnięcia 

naukowe doktorant otrzymuje 5 pkt. 

- za otrzymane zespołowe wyróżnienie lub nagrodę międzynarodową uzyskaną za osiągnięcia 

naukowe doktorant otrzymuje 3 pkt. 

 

Uwzględnia się nagrody i wyróżnienia z roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym doktorant 

ubiega się o stypendium dla najlepszych doktorantów (w przypadku doktorantów II roku studiów 

uwzględnia się wszystkie nagrody i wyróżnienia otrzymane z datą późniejszą niżeli ostateczny termin 

składania podania i dokumentów na Studia Doktoranckie Biologii).  

 

VI. Kursy / Szkolenia / Warsztaty 

- za udział w specjalistycznym kursie z  języka angielskiego dla biologów doktorant otrzymuje 3 pkt. 

- za udział w krajowym kursie naukowym, szkoleniu naukowym lub warsztacie naukowym trwającym 

nie dłużej niż tydzień doktorant otrzymuje 3 pkt. 

- za udział w krajowym kursie naukowym, szkoleniu naukowym lub warsztacie naukowym trwającym 

dłużej niż tydzień doktorant otrzymuje 5 pkt. 

- za udział w zagranicznym kursie naukowym, szkoleniu naukowym lub warsztacie naukowym 

trwającym nie dłużej niż tydzień doktorant otrzymuje 5 pkt. 

- za udział w zagranicznym kursie naukowym, szkoleniu naukowym lub warsztacie naukowym 

trwającym dłużej niż tydzień doktorant otrzymuje 7 pkt. 

- za udział w szkoleniu technicznym, np. obsługi aparatury, oprogramowania, metod analitycznych 

itp., niezależnie od długości jego trwania, doktorant otrzymuje 1 pkt. 

 



Wszystkie kursy, szkolenia, warsztaty naukowe muszą być udokumentowane w postaci certyfikatu ich 

ukończenia lub zaświadczenia wystawionego przez organizatora lub koordynatora kursu, szkolenia, 

warsztatu naukowego. 

 

Uwzględnia się kursy, szkolenia, warsztaty naukowe z roku akademickiego poprzedzającego rok, w 

którym doktorant ubiega się o stypendium dla najlepszych doktorantów (w przypadku doktorantów II 

roku studiów uwzględnia się wszystkie kursy, szkolenia, warsztaty naukowe z datą późniejszą niżeli 

ostateczny termin składania podania i dokumentów na Studia Doktoranckie Biologii). 

 

VII. Staże / Praktyki  

- za staż lub praktyki krajowe odbyte w jednostce naukowej lub dydaktycznej trwające dłużej niż 

miesiąc doktorant otrzymuje 7 pkt. 

- za staż lub praktyki zagraniczne odbyte w jednostce naukowej lub dydaktycznej trwające dłużej niż 

miesiąc doktorant otrzymuje 10 pkt. 

 

Wszystkie staże i praktyki muszą być udokumentowane w postaci zaświadczenia wystawionego przez 

kierownika danej jednostki naukowej lub dydaktycznej.  

 

Uwzględnia się staże i praktyki z roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym doktorant 

ubiega się o stypendium dla najlepszych doktorantów (w przypadku doktorantów II roku studiów 

uwzględnia się wszystkie staże i praktyki z datą późniejszą niżeli ostateczny termin składania podania i 

dokumentów na Studia Doktoranckie Biologii). 

 

VIII. Stypendia 

- za otrzymane stypendium międzynarodowe doktorant otrzymuje 15 pkt. 

- za otrzymane stypendium ogólnopolskie (pozauczelniane) doktorant otrzymuje 10 pkt. 

- za otrzymane stypendium regionalne (pozauczelniane) doktorant otrzymuje 5 pkt. 

 

Do wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów doktorant powinien dołączyć 

dokument, potwierdzający przyznanie w/w stypendium.  

 

Uwzględnia się stypendia z roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym doktorant ubiega się o 

stypendium dla najlepszych doktorantów (w przypadku doktorantów II roku studiów uwzględnia się 

wszystkie stypendia  z datą późniejszą niżeli ostateczny termin składania podania i dokumentów na 

Studia Doktoranckie Biologii). 

 



IX. Działalność organizacyjna i popularyzatorska 

- za prowadzenie zajęć lub wygłoszenie wykładu w ramach popularyzowania nauki doktorant 

otrzymuje 1,5 pkt. 

- za prowadzenie zajęć w ramach kursu naukowego, szkolenia naukowego lub warsztatu naukowego 

(nie w ramach popularyzowania nauki) doktorant otrzymuje 1,5 pkt. 

- za członkostwo w komitecie organizacyjnym imprez naukowych (np. konferencji, sympozjów) 

doktorant otrzymuje 2 pkt. 

- za zaangażowanie w prace wydziału lub za działalność na rzecz uczelni, inną niż w/w aktywności, 

doktorant otrzymuje 1 pkt. (przy czym doktorant może uzyskać maksymalnie 4 pkt.) 

 

Uwzględnia się wszystkie w/w działalności z roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym 

doktorant ubiega się o stypendium dla najlepszych doktorantów (w przypadku doktorantów II roku 

studiów uwzględnia się wszystkie w/w działalności z datą późniejszą niżeli ostateczny termin składania 

podania i dokumentów na Studia Doktoranckie Biologii). 

 

X. Inne osiągnięcia 

- za udział w wymianie naukowej doktorant otrzymuje 4 pkt. 

- za udział w wyprawie naukowo-badawczej nie związanej z tematem doktoratu (za wyprawę należy 

rozumieć wyjazd terenowy trwający co najmniej 2 tygodnie) na terenie kraju lub za granicą doktorant 

otrzymuje 1 pkt.  

 

Uwzględnia się wszystkie w/w osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym 

doktorant ubiega się o stypendium dla najlepszych doktorantów (w przypadku doktorantów II roku 

studiów uwzględnia się wszystkie w/w osiągnięcia z datą późniejszą niżeli ostateczny termin składania 

podania i dokumentów na Studia Doktoranckie Biologii). 

 

Procedura przyznawania punktów: 

Otrzymaną liczbę punktów z działu 3. należy pomnożyć przez średnią ważoną: 0,7 i tak otrzymaną 

wartość wliczyć do całości. 

 

4.  TWORZENIE LISTY RANKINGOWEJ: 

Ostateczna ilość punktów przyznana doktorantowi ubiegającemu się o stypendium dla 

najlepszych doktorantów równa się sumie punktów uzyskanych z trzech wyżej wymienionych 

działów (1, 2, 3). 

 



W przypadku wątpliwości, co do zasadności przedstawionych przez doktoranta osiągnięć WKSD 

decyzję konsultuje z Opiekunem / Promotorem, Kierownikiem Studiów Doktoranckich Biologii lub 

Komisją Studium Doktoranckiego Biologii.  

 

 

 

 


