Tabela oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich na Studiach Doktoranckich w Zakresie Archeologii
Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Elementy

C

Zaangażowanie w prowadzenie
zajęć dydaktycznych

B

Terminowe wywiązanie się z realizacji zajęć przewidzianych w programie Studiów

Zaangażowanie w pracę badawczą

A

Uwagi

5

1

-

*1

* w związku z mniejszym pensum dydaktycznym, w przypadku
uczestników I roku Studiów wartość wagi należy podwoić

Samodzielne prowadzenie zajęć przewidzianych w programie w wymiarze
30[h]

15

B.2

Współprowadzenie zajęć przewidzianych w programie w wymiarze 30[h] z
pracownikiem naukowo-dydaktycznym

7.5

B.3

Samodzielne prowadzenie zajęć nadprogramowych w wymiarze 30[h]

15

1

Dotyczy samodzielnego prowadzenia zajęć po uprzednim
wywiązaniu się z obciążeń dydaktycznych nałożonych przez
program Studiów

B.4

Współudział w organizacji i prowadzeniu ćwiczeń terenowych, prowadzonych
przez IA UMK

*1.5

1

* za każdy zrealizowany tydzień współudziału. Dotyczy ćwiczeń
terenowych nie ujętych w Karcie Obciążeń Dydaktycznych

B.5

Udział w organizacji warsztatów naukowych, wycieczek, objazdów, wystaw i
innych form kształcenia studentów I i II stopnia lub popularyzacji archeologii

*1

1

* za każdą poświadczoną formę aktywności

C.1

Publikacja książkowa recenzowana

20

C.2

Rozdział w publikacji książkowej recenzowanej

8

C.3

Artykuł w czasopiśmie recenzowanym, wymienionym w
wykazie MNiSW

**

Artykuł w innych recenzowanych czasopismach lub
publikacjach zbiorowych

5

C.5

Recenzja w czasopismach recenzowanych

3

! wagę [0.5] należy dodatkowo uwzględnić w przypadku
publikacji przyjętych do druku

C.6

Recenzja w innych czasopismach

2

! dodatkowe 3 punkty należy uwzględnić za każdą publikację w
języku obcym

C.7

Każda inna publikacja naukowa

3

C.8

Każdy referat lub poster na konferencji o statusie
międzynarodowym

8

*1 [0.75]

Każdy referat lub poster na konferencji o statusie
ogólnopolskim

6

*1 [0.5]

Każdy referat lub poster na konferencji studenckiej lub
doktoranckiej

4

*1 [0.25]

Staż

*1

1

* za każdy miesiąc stażu

Referat w placówce naukowej

*1

1

* za każdy wygłoszony referat

C.4

C.9

Publikacje
naukowe

Konferencje
naukowe

C.11 Inne formy
działalności
C.12 naukowej

Zaangażowanie w realizację badań
naukowych prowadzonych przez IA
UMK

Waga

B.1

C.10

D

Pkt.

D.1

Udział w grancie lub programie badawczym przyznanym przez instytucję
zewnętrzną

*2

D.2

Udział w grancie lub programie badawczym przyznanym przez UMK

*1

D.3

Organizacja lub współorganizacja konferencji naukowej o statusie
międzynarodowym lub ogólnopolskim

8

D.4

Organizacja lub współorganizacja konferencji naukowej o statusie
międzynarodowym lub ogólnopolskim studentów lub doktorantów

4

D.5

Opracowanie materiałów lub dokumentacji z badań archeologicznych

D.6

Udział w badaniach archeologicznych (nie związany z realizacją ćwiczeń
terenowych, prowadzonych przez IA UMK)

* wagi [0.5] oraz [1] uwzględniają autorstwo lub współautorstwo
publikacji naukowej. Przy dwóch współautorach obowiązuje
waga [1], przy trzech lub więcej waga [0.5]

*1 [0.5]

** ilość pkt zgodnie z obowiązującą w danym roku punktacją
podaną w wykazie czasopism punktowanych MNISW

* wagi ujęte w [ ] uwzględniają wystąpienie z posterem

! wagę [0.5] należy dodatkowo uwzględnić przy trzech i więcej
współautorach referatu lub posteru

* za każdy zrealizowany miesiąc udziału w grancie lub
programie badawczym
**1 [0.5]

** wagi [0.5] oraz [1] uwzględniają udział w grancie lub
programie badawczym w charakterze odpowiednio wykonawcy
lub kierownika

1

-

*1 – 6

1

* w zależności od charakteru opracowań i wkładu pracy
włożonego w ich przygotowanie

*1

1

* za każdy zrealizowany tydzień udziału w badaniach

Podpunkty D.5 i D.6 są rozumiane jako formy aktywności w pracach naukowych IA UMK, realizowanych jako badania statutowe bądź własne
Wszelkie kwestie sporne lub niejasne wśród powyższych kryteriów rozstrzygane będą przez Komisję ds. Studiów Doktoranckich
Do wniosku o stypendia należy dołączyć dokumentację osiągnięć w formie: (a) kopii kart obciążeń dydaktycznych, (b) opinii opiekunów naukowych lub promotorów (lub odpowiednio
kierowników Zakładów, dyrektora Instytutu, kierownika badań archeologicznych, kierowników grantów itp.) potwierdzających inne formy udziału w zajęciach dydaktycznych, pracach
badawczych lub organizacyjnych, (c) strony tytułowe publikacji lub potwierdzenie z wydawnictwa przyjęcia publikacji do druku, (d) programy konferencji lub certyfikat uczestnictwa, (e)
dokument potwierdzający odbycie stażu określający czas jego trwania (f) maszynopisy opracowania materiałów lub dokumentacji oraz wszystkie inne nieujęte powyżej zaświadczenia
potwierdzające osiągnięcia wykazywane przez Doktoranta
Ranking będący podstawą opiniowania wniosku o stypendium ustalany jest dla Doktorantów wyższych lat Studiów zgodnie z tabelą oceny merytorycznej. W przypadku
osób przyjętych na I rok Studiów Komisja ds. Studiów Doktoranckich opiniuje wniosek w oparciu o wyniki uzyskane w postępowaniu kwalifikacyjnym

