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IV. Stypendium rektora dla doktorantów

§ 24

1. Stypendium rektora  dla  doktorantów,  na  pierwszym roku  studiów doktoranckich,  może  być  przyznane
doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Stypendium  rektora  dla  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 bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;
b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
c) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

_____________________________
Ad  a)  Zgodnie  z  indywidualnym  planem  studiów.  Warunkiem  rozpatrzenia  wniosku  jest  zdanie  egzaminu  również
w przypadku, gdy ramowy program studiów danego roku tego nie wymaga.

Ad c)  W przypadku, gdy doktorantowi nie zostały przydzielone zajęcia w ramach praktyki dydaktycznej wymagana jest
działalność dydaktyczna w innej formie. 

Kryteria przyznawania stypendium rektora dla doktorantów na WMiI

Rodzaj aktywności Punkty

Ad 2a
Średnia ocen z egzaminów objętych programem studiów ≥ 4,50 1

Ad 2b

Publikacja naukowa z roku 2018 (40, 45 lub 50 punktów) lub od roku 2019 (140 lub 200 punktów) *) 110

Publikacja naukowa z roku 2018 (25, 30 lub 35 punktów) lub od roku 2019 (70 lub 100 punktów)*) 90

Publikacja naukowa z roku 2018 (15 lub 20 punktów) lub od roku 2019 (40 punktów)*) 50

Publikacja naukowa z roku 2018 (10 lub 9 punktów) lub od roku 2019 (20 punktów)*) 40

Kierowanie grantem badawczym (np. grantem NCN dla osób nieposiadających stopnia doktora) 90

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej z referatem 40

Udział w krajowej konferencji naukowej z referatem 20

Dłuższy wyjazd naukowy za granicę 40

Publikacja naukowa w roku 2018 (< 9 punktów) 2

Udział w konferencji naukowej z wystąpieniem na sesji plakatowej 2

Udział w konferencji naukowej, szkole, warsztatach itp. (łącznie nie więcej niż 3 punkty) 1

Publikacja w materiałach pokonferencyjnych 2

Publikacja popularnonaukowa lub dydaktyczna 1

Organizowanie konferencji, warsztatów itp. 1

Wszczęcie przewodu doktorskiego 1

Ad 2b, 2c

Dodatkowa aktywność naukowa, organizatorska, dydaktyczna i popularyzatorska 1

 *)   Za pracę w pełni samodzielną przyznawane jest dodatkowo 10 punktów.
      Pod uwagę będą brane prace opublikowane lub zaakceptowane do druku w okresie od 1 października do 30
września roku akademickiego poprzedzającego rok wypłacania stypendium.
     Wszystkie wykazane osiągnięcia dotyczące punktów 2b i 2c powinny być udokumentowane. W przypadku
prac opublikowanych potwierdzeniem jest wydruk z bazy Expertus.

Listy rankingowe

1. Listy rankingowe tworzy się odrębnie dla każdej z dyscyplin studiów doktoranckich prowadzonych przez
wydział. 

2. W przypadku równej liczby punktów o miejscu w rankingu decyduje Komisja Stypendialna.

3. Działalność wynikająca w oczywisty sposób z obowiązków pracownika oraz działalność, za którą doktorant
otrzymał  wynagrodzenie  nie będzie punktowana.  W przypadku,  gdy dwie osoby uzyskają równą liczbę
punktów,  działalność  ta  może  być  wzięta  pod  uwagę  jako  dodatkowa  aktywność  przy  tworzeniu  listy
rankingowej.

       


	Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
	IV. Stypendium rektora dla doktorantów
	Rodzaj aktywności
	Punkty


