
Tabela oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich  

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  

na Studium Doktoranckim w Zakresie Archeologii Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

 
Pozycja Rodzaj osiągnięć naukowych i artystycznych Liczba punktów 

1. Publikacje naukowe 

1.1. Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w czasopismach 

wyróżnionych w Journal Citation Reports znajdujące się na liście A 

czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)* 

wg listy MNiSW 

1.2. Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w czasopiśmie 

znajdującym się na liście B czasopism Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)* 

wg listy MNiSW   

1.3. Autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej* 20 

1.4. Autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej* 4 

1.5. Autorstwo lub współautorstwo innej publikacji (w szczególności: 

publikacje wydawnictw konferencyjnych, wydawnictwach jednostek 

naukowych o zasięgu lokalnym) 

a) Recenzowanej* 

b) Nierecenzowanej* 

 

 

 

2 

1 

1.6. Redakcja lub współredakcja publikacji naukowej* 4 

2. Udział w konferencjach naukowych/wystawach artystycznych krajowych albo 

zagranicznych 

2.1. Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej/wstawa 

międzynarodowa indywidualna 

5 

2.2. Współautorstwo referatu lub poster na konferencji 

międzynarodowej/wstawa międzynarodowa zbiorowa 

3 

2.3. Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej/wstawa krajowa 

indywidualna 

3 

2.4. Współautorstwo referatu lub poster na konferencji krajowej/wstawa 

krajowa zbiorowa 

2 

2.5. Uczestnictwo w konferencji międzynarodowej bez referatu lub posteru/ 

uczestnictwo w międzynarodowym plenerze 

1 

3. Wnioski/zgłoszenia złożone w Urzędzie Patentowym RP 

3.1. Autorstwo lub współautorstwo patentu 10 

3.2. Autorstwo lub współautorstwo wzoru użytkowego lub przemysłowego 2 

3.3. Zgłoszenie patentowe (bez względu na liczbę zgłoszeń) 2 

3.4. Zgłoszenie wzoru użytkowego lub przemysłowego (bez względu na 

liczbę zgłoszeń) 

1 

4. Udział w projektach badawczych/artystycznych 

4.1. Udział w grancie MNiSW, Unii Europejskiej, międzynarodowym 5 

4.2. Udział w grancie we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi 

lub naukowymi 

3 

4.3. Udział w grancie uczelnianym 1 

5. Nagrody i wyróżnienia w konkursach/wystawach 

5.1. Nagroda w konkursie/wystawie o zasięgu międzynarodowym 5 

5.2. Wyróżnienie w konkursie/wystawie o zasięgu międzynarodowym 2 

5.3. Nagroda w konkursie/wystawie o zasięgu krajowym 3 

5.4. Wyróżnienie w konkursie/wystawie o zasięgu krajowym 1 

 

*  - publikacje w druku nie są brane pod uwagę 


