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Studium Doktoranckie z Zakresu Historii 

 

 
Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich 

na Studium Doktoranckim z Zakresu Historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ PUNKTY 

Prowadzenie zajęć – samodzielne lub współprowadzenie 2 

Publikacje naukowe 

Książki/monografie/ 

edycje źródeł 

Monografia recenzowana/edycja źródła z komentarzem –  

od 6 arkuszy wydawniczych 
20 

Rozdział w pracy zbiorowej recenzowanej/edycja źródła  

z komentarzem jako rozdział w pracy zbiorowej recenzowanej 
8 

Artykuły/edycja 

źródła/artykuły 

recenzyjne  

Punkty przyznawane są zgodnie z punktacją z list czasopism tworzoną przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Inne czasopisma recenzowane nie ujęte na listach ministerialnych  3 

Recenzja 

punkty zgodnie z listą 

ministerialną 

podzielić przez dwa 

Punkty przyznawane są zgodnie z punktacją z list czasopism tworzoną przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dodatkowo punkty te są dzielone przez 

dwa 

Inne czasopisma recenzowane nie ujęte na listach ministerialnych  1,5 

Tłumaczenie 
Za tłumaczenie książki naukowej 6 

Za tłumaczenie artykułu naukowego 2 

Za każdą inną publikację naukową 1 

Dodatkowo za każdą publikację w języku obcym  2 

Konferencje 

Referat na konferencji międzynarodowej naukowej 9 

Referat na konferencji ogólnopolskiej naukowej 6 

Referat na konferencji studenckiej i/lub doktoranckiej 1 

Inne osiągnięcia 

Redakcja naukowa 
książek 4 

czasopism 2 

Wolontariat w instytucjach naukowych, społecznych, kulturalnych, jednostkach samorządu 

terytorialnego – powyżej miesiąca 
2 

 

Organizacja 

konferencji 

Międzynarodowa naukowa – kierownik lub sekretarz 2 

Międzynarodowa naukowa – członek komitetu organizacyjnego 1,5 

Ogólnopolska naukowa – kierownik lub sekretarz 1,5 

Ogólnopolska naukowa – członek komitetu organizacyjnego 1 

Organizacja imprez popularnonaukowych i popularyzatorskich lub relizacja projektów 

naukowych (odczyty, organizacja imprez kulturalnych, wystawy etc.) 
2 

Organizacja i udział 

w objeździe 

naukowym 

jednodniowy 1 

powyżej dwóch dni 2 



Wydział Nauk Historycznych UMK 

Studium Doktoranckie z Zakresu Historii 

 

Stypendium 

zagraniczne 

2-3 miesiące 3 

powyżej 4 miesięcy 4 

Otwarcie przewodu doktorskiego 2 

Granty 

Kierownik lub główny wykonawca  

w grancie przyznanym przez instytucję zewnętrzną zagraniczną 
6 

Kierownik lub główny wykonawca  

w grancie przyznanym przez instytucję zewnętrzną ogólnopolską 
4 

Uczestnik w grancie przyznanym przez instytucję zewnętrzną 

zagraniczną 
4 

Uczestnik w grancie przyznanym przez instytucję zewnętrzną 

ogólnopolską 
3 

Główny wykonawca w grancie UMK  2 

 

Doktorant, składając wniosek o stypendium doktoranckie, wskazuje maksymalnie trzy publikacje naukowe, 

dwa refreraty oraz cztery inne osiągnięcia. 

 


