
Regulamin szczegółowych kryteriów i zasad przyznawania stypendiów doktoranckich  

na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych – Instytut Nauk Pedagogicznych  

 
 
Na podstawie art. 285 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) w związku z §1 ust. 2 

Zarządzenia nr 139 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego 

uczestnikom studiów doktoranckich (nr 139, poz. 250).  

 
§1 Przedmiot oceny 
 
Za przedmiot oceny należy uważać niżej wymienione rodzaje aktywności doktorantów, wynikające  

z wymogów pełnionej przez nich roli w uczelni wyższej: 
 
1) Realizowanie programu studiów doktoranckich, w tym:  

- terminowe zaliczanie zajęć oraz składanie egzaminów. 

2) Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym: 
 
- hospitowanie wybranych typów zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Instytut – 8 godzin 

hospitacji - 1 punkt, 15 godzin hospitacji - 3 punkty, 30 godzin - 5 punktów, student, przedstawia 
 
raport z hospitowanych zajęć podpisany przez prowadzącego, 
 
- przygotowywanie samodzielnie prowadzonych zajęć dydaktycznych od strony programowej, 

metodycznej i organizacyjnej - dołączenie konspektów i innych materiałów np.: testów wiadomości 
 
oraz sylabusa, 
 
- terminowe realizowanie zajęć dydaktycznych w obowiązującym wymiarze. 
 
3) Zaangażowanie w przygotowywanie rozprawy doktorskiej, w tym: 

- przedstawienie planu zajęć badawczych i stopnia ich realizacji, 
 
- udokumentowana  prezentacja  etapowych  wyników  prac  nad  doktoratem   (np.:  opis  badań 
 
terenowych, kwerendy biblioteczne i archiwalne), 

- publikowanie etapowych wyników prac nad doktoratem (teksty opublikowane lub przyjęte do 

druku – potwierdzone przez redaktora, każdy tekst może być wykazywany we wniosku 

stypendialnym tylko jeden raz w okresie studiów). 
 
4) Udział w życiu naukowo-organizacyjnym Instytutu oraz środowiska pedagogicznego w kraju  

i zagranicą, w tym: 
 

-  udział  (merytoryczny  i/lub  organizacyjny)  w  konferencjach  naukowych  i  innych  formach 
 
aktywności naukowej (np.: organizacja imprez w ramach TFNiS, działalność w kołach naukowych) 

w Instytucie, 



- udział (merytoryczny i/lub organizacyjny) w międzynarodowych, krajowych lub zagranicznych 

konferencjach naukowych, udział potwierdzony certyfikatem lub programem konferencji. 

5) Zaangażowanie w realizację zadań samorozwojowych, w tym: 
 
- udział w programach wymiany międzynarodowej i krajowej (Erasmus, MOST i inne), 
 
- udokumentowane publikacje nie związane z tematem rozprawy doktorskiej. 
 

 

§2 Kryteria, zasady i procedura oceny 
 

Przyjmuje się, że ocena poszczególnych (wyróżnionych wyżej) form aktywności doktoranta jest 

dokonywana w terminach określania poziomów wykonania tych zadań czynności. Wyróżnia się trzy 

tego rodzaju poziomy: 
 
a) poziom wykonania wysoki (uznawany za ponadprzeciętny w Instytucie), 
 
b) poziom wykonania średni (uznawany za standardowy w Instytucie), 
 
c) poziom niski (uznawany za niespełniający standardowych oczekiwań  środowiska naukowego 
 

 

Przyjmuje się następujący schemat kwantyfikowania (punktowania) osiągnięć, zakwalifikowanych 

do poszczególnych poziomów: 
 
1. Poziom wykonania wysoki: 
 

- (uznawany za ponadprzeciętny w Instytucie) – 5 punktów. 
 
2. Poziom wykonania średni: 
 
- (uznawany za standardowy w Instytucie) – 3 punkty. 
 

3. Poziom wykonania niski: 
 

- (uznawany za niespełniający standardowych oczekiwań środowiska naukowego Instytutu) – 1 

punkt. 

 
 

§3 Postanowienia końcowe 
 

1. Ewaluacji oraz kwantyfikacji osiągnięć poszczególnych doktorantów dokonują, na odpowiednim 

formularzu (załącznik nr 1) opiekunowie naukowi. 
 
2. Maksymalnie można otrzymać 50 punktów. 
 
3. Doktoranci, którym przedłużono czas odbywania studiów doktoranckich umieszczani są na liście 

rankingowej łącznie z doktorantami IV roku studiów. 
 
4. Oceny dokonuje się na podstawie dokumentacji (sprawozdań doktorantów). 
 
5. Wyniki oceny merytorycznej wniosków Komisja ds. studiów doktoranckich przedstawia w formie 

list rankingowych. 
 
6. Na  podstawie  ocen  wystawionych  przez  opiekunów  naukowych,  Komisja  ds.  studiów 
 

doktoranckich opiniuje wnioski doktorantów o przyznanie stypendium, kierowane do JM Rektora. 



Załącznik nr 1 Regulamin szczegółowych kryteriów i zasad przyznawania tzw. stypendiów doktoranckich 

na  Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych – Instytut Nauk Pedagogicznych 

 
 

 

Ocena merytoryczna wniosku doktoranta 
 

 

Wymogi roli Szczegółowe zadania – czynności Punkty 
   

A) Realizowanie programu 1) terminowa realizacja zadań bieżących, przewidzianych  

studiów doktoranckich programem poszczególnych przedmiotów studiów  
   

B) Zaangażowanie  2) hospitowanie wybranych typów zajęć dydaktycznych  

w prowadzenie zajęć prowadzonych przez Instytut (raport)*  

dydaktycznych 
  

3) przygotowywanie samodzielnie prowadzonych zajęć  

 dydaktycznych od strony programowej, metodycznej   

 i organizacyjnej (dołączenie konspektów i innych materiałów  

 np.: testów wiadomości oraz sylabusa)  
   

 4) terminowe realizowanie zajęć dydaktycznych   

 w obowiązującym wymiarze  
   

C) Zaangażowanie w 5) przedstawienie planu zajęć badawczych i stopnia ich  

przygotowywanie rozprawy realizacji  

doktorskiej 
  

6) udokumentowana prezentacja etapowych wyników prac  

 nad doktoratem (np.: opis badań terenowych, kwerendy  

 biblioteczne i archiwalne)  
   

 7) publikowanie etapowych wyników prac nad doktoratem  

 (teksty opublikowane lub przyjęte do druku)  
   

D) Udział w życiu naukowo- 8) udział (merytoryczny i/lub organizacyjny) w  

organizacyjnym Instytutu oraz w konferencjach naukowych organizowanych przez Wydział  

środowiska pedagogicznego w 
  

9) udział (merytoryczny i/lub organizacyjny)   

  

kraju i zagranicą 
w międzynarodowych lub zagranicznych konferencjach 

 
  

 naukowych  
   

E) Zaangażowanie w realizację 10) udział w programach wymiany krajowej,  

zadań samorozwojowych międzynarodowej (Erasmus, MOST i inne)  

 11) publikacje nie związane z tematem rozprawy doktorskiej.  

   
 Suma przyznanych punktów  
   

 *obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020  
 
 

 

Data i podpis opiekuna naukowego:……………………………………………………………………. 


