Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć
artystycznych w roku akademickim 2012/2013

Zgodnie z Regulaminem zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (Zarządzenia Nr 82 Rektora UMK
z dnia 5.06.2012 r.) ocena ma na celu ustalenie list rankingowych osób o najwyższej
punktacji. Ocenie merytorycznej podlegają osiągnięcia w pracy badawczej, w szczególności:
1) publikacje naukowe,
2) udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych,
3) udział w projektach badawczych,
4) uczestnictwo w stypendiach, studiach, kursach i szkoleniach o charakterze naukowym.

Postanowienia ogóle
1. Wnioski doktorantów przyjętych na pierwszy rok „Studiów doktoranckich w zakresie nauk
pedagogicznych” oceniane są na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas
postępowania rekrutacyjnego.
2. Wnioski pozostałych doktorantów oceniane są na podstawie „szczegółowego wykazu
osiągnięć w pracy badawczej oraz zasad oceny merytorycznej”.
3. Dla każdego roku studiów doktoranckich tworzy się odrębną listę rankingową.
4.

Punkty

przyznawane

są

tylko

za

osiągnięcia

udokumentowane.

Zgodnie

z Rozporządzeniem MNISZW z dnia 26 maja 2011 podstawą oceny są osiągnięcia uzyskane
w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.
5. Oceniane są teksty opublikowane oraz tylko te z przyjętych do druku, których przyjęcie
zostało pisemnie potwierdzone przez redakcję czasopisma lub redaktora tomu. Teksty
przyjęte do druku nie mogą jednak być zaliczane do osiągnięć naukowych po raz kolejny po
ich opublikowaniu.
6. W przypadku współautorstwa lub współorganizacji punkty dzielone są w zależności od
udokumentowanego udziału procentowego (należy dołączyć zaświadczenie o procentowym
udziale wykonanej pracy każdego z członków zespołu, zaświadczenie musi zawierać podpisy
pozostałych współautorów lub/oraz współorganizatorów).
7. Uczestnictwo w stypendiach, studiach, kursach i szkoleniach o charakterze naukowym
powinno zostać potwierdzone odpowiednim certyfikatem.
8. Za artykuł naukowy uznaje się również recenzję naukową.

Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć
artystycznych w roku akademickim 2012/2013
Pozycja

Rodzaj osiągnięć naukowych i artystycznych

Liczba
punktów

1.

Publikacje o charakterze naukowym zgodnie z wytycznymi uzyskanymi w
Sekcji Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz
Bibliometrycznych

1.1.

autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w odpowiednio
czasopismach znajdujących się na liście A lub B Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), uzyskują punkty 40, 32, 27, 20,
13, 6, 2, 1
wg. listy MNiSW

1.2.

autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej

10

1.3.

autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii
naukowej

4

1.4.

redakcja lub współredakcja publikacji naukowej (o objętości
min. 6 ark. wyd.)

6

1.5.

autorstwo lub współautorstwo publikacji/artykułu
recenzowanego o charakterze naukowym - należy podać
autora/autorów, tytuł publikacji/artykułu, wydawcę, datę
wydania, język wydania, jeżeli publikacja jest w j. obcym

1

1.6.

autorstwo lub współautorstwo artykułu w języku obcym/
przekład translatorski

2

2.

2.1.
2.1.1.

Udział w konferencjach naukowych, prezentacja plakatów naukowych,
organizacja konferencji
Udział w konferencjach naukowych
autorstwo i wygłoszenie referatu w języku obcym na
konferencji zagranicznej

5

2.1.2.

współautorstwo referatu wygłoszonego w języku obcym na
konferencji zagranicznej

2.1.3.

autorstwo i wygłoszenie referatu na konferencji
międzynarodowej

3 lub 5
punktów, w
zależności od
języka (3 za
język polski,5
za język obcy)

2.1.4.

współautorstwo referatu wygłoszonego na konferencji
międzynarodowej

1 lub 3 punkty,
w zależności
od języka (1 za
język polski, 3
za język obcy)

2.1.5.

autorstwo i wygłoszenie referatu na konferencji
ogólnopolskiej/krajowej

2

2.1.6.

współautorstwo referatu wygłoszonego na konferencji
ogólnopolskiej/krajowej

1

2.2.

Plakaty naukowe (postery)

2.2.1.

autorstwo lub współautorstwo posteru w języku obcym na
konferencji zagranicznej

2.2.2.

autorstwo lub współautorstwo posteru na konferencji
międzynarodowej

2.2.3.

autorstwo/współautorstwo posteru na konferencji
ogólnopolskiej/krajowej

2.3.

3

3

1 lub 2 punkty,
w zależności
od języka ( 1
za język
polski, 2 za
język obcy)
1

Organizacja konferencji naukowej

2.3.1.

Organizacja lub współorganizacja konferencji zagranicznej

5

2.3.2.

Organizacja lub współorganizacja konferencji
międzynarodowej

4

2.3.3.

Organizacja lub współorganizacja konferencji
ogólnopolskiej/krajowej

3

2.3.4.

Organizacja lub współorganizacja konferencji o zasięgu
lokalnym/uczelnianym

1

3.

Udział w projektach badawczych

3.1.

realizacja lub współudział w grancie MNiSW, Unii
Europejskiej, NCN, międzynarodowym

3.2.

realizacja lub współudział w badaniach prowadzonych na
UMK, we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi,
instytucjami działającymi w obszarze pedagogiki

6

3.3.

realizacja lub współudział w grancie uczelnianym

3

4.

10

Uczestnictwo w stypendiach, studiach, kursach i szkoleniach o charakterze
naukowym

4.1.

Studia na drugim kierunku

5

4.2.

Studia na poziomie podyplomowym

2

4.3.

Kursy, szkolenia zgodne z kierunkiem studiów

l

4.4.

Za każde stypendium, staż (związane z kierunkiem studiów)
za granicą:
– pobyt do miesiąca
– pobyt od 1 do trzech miesięcy
– pobyt od trzech do sześciu miesięcy
– pobyt powyżej sześciu miesięcy

4.5.

odpowiednio
2,3,4 i 5

Za każde stypendium, staż (związane z kierunkiem studiów)
w kraju:
– pobyt do miesiąca
– pobyt od 1 do trzech miesięcy
– pobyt od trzech do sześciu miesięcy
– pobyt powyżej sześciu miesięcy

odpowiednio
1,2,3 i 4

5.
5.1.

nagroda w konkursie o zasięgu międzynarodowym

5

5.2.

wyróżnienie w konkursie o zasięgu międzynarodowym

2

5.3.

nagroda w konkursie o zasięgu krajowym

3

5.4.

wyróżnienie w konkursie o zasięgu krajowym

1

6.

	
  

Nagrody, wyróżnienia (potwierdzone odpowiednim certyfikatem)

Dodatkowe punkty dziekańskie

0-5

