Uchwała nr 64
Rady Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zasady opiniowania wniosków o stypendia doktoranckie
złożonych przez uczestników Środowiskowych Studiów Doktoranckich
w zakresie informatyki

1.

Podział ogólnej puli stypendiów

Liczba stypendiów przyznanych studiom doktoranckim z informatyki będzie podzielona na
trzy grupy: stypendia przeznaczone dla doktorantów przyjętych na 1 rok studiów, stypendia
przeznaczone dla doktorantów lat 2, 3 i 4 oraz stypendia przeznaczone dla doktorantów,
którym przedłużono okres odbywania studiów. Komisja ds. ŚSD w zakresie informatyki
sporządzi trzy listy rankingowe odpowiadające powyższemu podziałowi.
2.
2.1

Kryteria i zasady oceny wniosków
Wnioski doktorantów przyjętych na 1 rok studiów opiniowane będą na podstawie
wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

2.2

Wnioski doktorantów lat 2-4 opiniowane będą przez Komisję ds. ŚSD w zakresie
informatyki według kryteriów podanych w tabeli niżej.

2.3

Wnioski doktorantów, którym przedłużono okres odbywania studiów, opiniowane będą
przez Komisję ds. ŚSD w zakresie informatyki według kryteriów podanych w tabeli
niżej, z wyłączeniem punktów A i B3.

2.4

Wniosek może być zaopiniowany pozytywnie jedynie w przypadku, gdy doktorant
zaliczył poprzedni rok akademicki i sprawozdanie z jego działalności w tym roku
zostało zaakceptowane przez pełnomocnika kierownika ŚSD.

Kryteria przyznawania punktów
A. Praca dydaktyczna

Obowiązki dydaktyczne

0 – 10

B. Praca badawcza

1. Stan rozprawy doktorskiej

0 – 20

2. Dorobek naukowy

0 – 30

3. Oceny z egzaminów

0 – 10

1. Udział w projektach badawczych
realizowanych na wydziale i UMK

0 – 15

2. Czynny udział w konferencjach i
innych imprezach naukowych

0 – 15

C. Wkład w życie
wydziału i uczelni

Razem  10
Razem  60

Razem  30

Zasady szczegółowe dla doktorantów lat 2-4
i doktorantów, którym przedłużono okres odbywania studiów
A. Punktacja dokonywana jest na podstawie sprawozdań z hospitacji zajęć dydaktycznych
prowadzonych w poprzednim roku akademickim.
B1. Punktacja dokonywana jest na podstawie sprawozdania z ubiegłego roku akademickiego
zaopiniowanego przez opiekuna naukowego.
B2. Punktowane będą prace opublikowane, przyjęte lub przesłane do publikacji. Doktorant
może otrzymać punkty za autorstwo/współautorstwo prac prezentowanych podczas
warsztatów naukowych (workshops), jeśli wydane są (w formie drukowanej lub
elektronicznej) materiały konferencyjne.
B3. Liczba punktów P przyznawana będzie na podstawie średniej S ocen uzyskanych
z przedmiotów kierunkowych (wykłady matematyczne, informatyczne i seminarium
doktoranckie) od początku studiów doktoranckich do momentu złożenia wniosku, według
wzoru P = max{0, 10(S–4)}.
C1. Punkty będą przyznane, jeśli doktorant uczestniczy w projekcie badawczym
(promotorskim lub własnym) związanym z przygotowywaną rozprawą doktorską,
realizowanym na UMK. Wkład doktoranta oceniany będzie na podstawie opinii kierownika
projektu.
C2. Punkty będą przyznawane za czynny udział (referat) w konferencjach i innych imprezach
naukowych (Festiwal Nauki i Sztuki, Dzień Nauki itp.).

3. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium:
1. Sprawozdanie z poprzedniego roku akademickiego;
2. Opinię opiekuna naukowego;
3. Indeks.
Można dołączyć:
4. Listę publikacji i kopie prac opublikowanych i przyjętych;
5. Udokumentowaną informację o wygłoszonych referatach konferencyjnych i innych;
6. Opinie innych (niż opiekun) osób o doktorancie.

