Załącznik nr 5
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych
w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja”

Procedura oceny wniosku o przyznanie stypendium
w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja”
Ocena wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej w ramach projektu „Krok w przyszłość –
stypendia dla doktorantów III edycja”, zwanego dalej „wnioskiem”, jest oceną trzyetapową. I etap to
ocena formalna, II etap – to ocena merytoryczna, III etap - pisemna rekomendacja
Międzyuczelnianej Komisji Stypendialnej dot. przyznania stypendiów doktorantom.

I. Ocena formalna
1. Wnioski są składane w formie papierowej w wyznaczonym terminie i miejscu określonym w §2
ust. 4 Regulaminu. Pracownicy punktów przyjmowania wniosków (PPW) określonych w §2 ust. 4
Regulaminu dokonają oceny formalnej złoŜonych wniosków. Ocena formalna obejmuje:
a) ocenę terminowości złoŜenia wniosku – wniosek złoŜony po terminie nie podlega dalszej
ocenie, poniewaŜ nie spełnia wymogu formalnego;
b) ocenę kompletności i prawidłowości wypełnienia wniosku (wypełnienie elektroniczne
wszystkich pól we wniosku, podpisanie wniosku i oświadczeń, pozostałych elementów: np.
brak stron wniosku, nieczytelny wydruk, róŜne sumy kontrolne na poszczególnych stronach
wniosku, wypełnienie wniosku zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku i załączników);
c) ocenę kompletności i prawidłowości wypełnienia załączników. Załączniki muszą zostać
opracowane zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku i załączników:
- Załącznik nr 1 w postaci opinii o pracy doktorskiej i o uzyskiwanych postępach w
przygotowaniu pracy doktorskiej (w tym w ramach prowadzonych badań naukowych)
podpisany przez promotora/opiekuna bądź kierownika studiów doktoranckich lub dziekana
wydziału bądź dyrektora/kierownika katedry/instytutu (pozytywna ocena formalna w
przypadku, gdy sporządzona opinia jest kompletna, tj. została sporządzona wg wzoru,
negatywna ocena formalna w przypadku, gdy sporządzona opinia jest niekompletna bądź gdy
nie złoŜono tego dokumentu),
- Załącznik nr 2 w postaci zaświadczenia potwierdzającego status uczestnika studiów
doktoranckich w roku akademickim 2009/2010 – dotyczy uczestników studiów doktoranckich
(pozytywna ocena formalna w przypadku, gdy doktorant dostarczy zaświadczenie
potwierdzające, Ŝe posiada status uczestnika studiów doktoranckich w roku akad. 2009/2010,
negatywna ocena formalna w przypadku, gdy doktorant nie posiada statusu uczestnika studiów
doktoranckich w roku akad. 2009/2010 lub gdy nie dostarczył zaświadczenia),
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- Załącznik nr 3 w postaci zaświadczenia o osiągnięciu wyników w postępowaniu rekrutacyjnym
– dotyczy uczestników I r. studiów doktoranckich (pozytywna ocena formalna w przypadku,
gdy doktorant uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym i
przedłoŜył zaświadczenie wg wzoru, negatywna ocena formalna w przypadku, gdy doktorant
nie uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym wyników dobrych lub bardzo dobrych, lub gdy
dostarczone zaświadczenie nie jest zgodne z ustalonym wzorem lub gdy nie dostarczył
zaświadczenia),
- Załącznik nr 4 w postaci zaświadczenia o uzyskiwanych wynikach z egzaminów objętych
programem studiów doktoranckich – dotyczy doktorantów, którzy ukończyli I r. studiów
doktoranckich (pozytywna ocena formalna w przypadku, gdy doktorant przedłoŜył
zaświadczenie wg wzoru i uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów, tj. średnia
ocen ze złoŜonych egzaminów objętych programem studiów doktoranckich wynosi 4,0 lub
więcej; negatywna ocena formalna w przypadku, gdy doktorant uzyskał średnią ocen poniŜej
4,0, lub gdy dostarczone zaświadczenie nie jest zgodne z ustalonym wzorem lub w przypadku
nie dostarczenia zaświadczenia; w sytuacji, gdy na danym etapie studiów zgodnie z ich
programem doktorant nie składał egzaminu/ów co potwierdza przedłoŜone zaświadczenie –
warunek ten nie podlega badaniu),
- Załącznik nr 5 w postaci zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach nauk. i tytule nauk. oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki - nie dotyczy uczestników studiów doktoranckich (pozytywna ocena
formalna w przypadku otwarcia przewodu doktorskiego, negatywna ocena formalna w
przypadku braku otwartego przewodu doktorskiego lub w przypadku nie dostarczenia
zaświadczenia),
- Załącznik nr 6 dokumentujący/e złoŜenie/zarejestrowanie, zatwierdzenie wniosków patentowych
przez Urząd Patentowy RP – pozytywna ocena formalna w przypadku, gdy doktorant, który we
wniosku oświadczył, Ŝe złoŜył wniosek patentowy w Urzędzie Patentowym RP lub, Ŝe złoŜony
przez niego wniosek patentowy został zatwierdzony - potwierdził to stosownym
zaświadczeniem/potwierdzeniem z Urzędu Patentowego RP, w przypadku nie dostarczenia
załącznika – pozytywna ocena formalna, jednak skutkująca nieprzyznaniem punktów w ramach
oceny merytorycznej, w pozostałych sytuacjach – nie dotyczy,
- Załącznik nr 7 dokumentujący nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwem /przedsiębiorstwami
w obszarach strategicznych słuŜących rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego
(zgodnie z RSI WKP) w zakresie wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy doktorskiej w
przemyśle (pozytywna ocena formalna w przypadku, gdy złoŜono dokument potwierdzający
nawiązanie współpracy, negatywna ocena formalna braku tego załącznika).
2. Ocena zostanie dokonana na karcie oceny formalnej wniosku.
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3. W przypadku ustalenia nieprawidłowości albo oczywistych omyłek albo wystąpienia braków
formalnych doktorant ma prawo korekty/uzupełnienia wniosku w terminie określonym w §6
ust. 4 Regulaminu w miejscu składania wniosków zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu. Dokonane
zmiany potwierdzane są przez doktoranta poprzez złoŜenie formularza uzupełnienia wniosku
(Załącznik nr 7 do Regulaminu).
4. Etap oceny formalnej złoŜonych wniosków kończy się Protokołem Oceny Formalnej (POF),
sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. - a/a; 1 egz. - dla Departamentu
Spraw Społecznych), który zawiera:
a) łączną liczbę wnioskodawców,
b) liczbę wnioskodawców, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną,
c) liczbę wnioskodawców, którzy zostali odrzuceni ze względów formalnych,
d) okres, w jakim odbywała się ocena formalna,
e) miejsce przeprowadzenia oceny formalnej,
f) podpisany wykaz tabelaryczny wnioskodawców, którzy pozytywnie przeszli ocenę formalną (nr
wniosku, imię, nazwisko, pesel, uczelnia, wydział, temat pracy doktorskiej, rok studiów),
g) podpisany wykaz tabelaryczny wnioskodawców, którzy zostali odrzuceni przy ocenie
formalnej (nr wniosku, imię, nazwisko, pesel, uczelnia, wydział, temat pracy doktorskiej, rok
studiów, przyczyna odrzucenia),
h) wykaz osób dokonujących oceny formalnej oraz podpisy tych osób.
5. Protokoły Oceny Formalnej zostaną sporządzone przez osoby obsługujące Punkty Przyjmowania
Wniosków, przy czym Punkty Przyjmowania Wniosków na UMK sporządzą jeden Protokół
łączny.
II. Ocena merytoryczna
1. Z oceny merytorycznej wniosku danego doktoranta wyłączony będzie promotor doktoranta.
2. Protokoły Oceny Formalnej od trzech uczelnianych Punktów Przyjmowania Wniosków (egz.
a/a) w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” zostaną
przekazane do wglądu do właściwych miejscowo Uczelnianych Komisji Stypendialnych.
Uczelniane Komisje Stypendialne otrzymają pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym
wnioski. Protokół Oceny Formalnej sporządzony przez Punkt Przyjmowania Wniosków
Departamentu Spraw Społecznych zostanie przekazany do wglądu do powołanych Komisji
Stypendialnych dla oceny merytorycznej wniosków doktorantów na innych uczelniach lub
Komisji Stypendialnej powołanej na podstawie §7 ust. 2 Regulaminu.
3. Przy ocenie merytorycznej uwzględnić naleŜy:
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a) tytuł pracy doktorskiej i opis podstawowych zagadnień dotyczących pracy doktorskiej,
b) opis korzyści, jakie wynikać będą dla województwa kujawsko-pomorskiego z pracy
doktorskiej oraz wdroŜenia jej wyników,
c) lista publikacji naukowych,
d) wnioski patentowe złoŜone w Urzędzie Patentowym RP,
e) opis moŜliwości wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy doktorskiej w przemyśle,
f) wskazanie w województwie kujawsko-pomorskim przedsiębiorstw, które mogą skorzystać z
wyników prowadzonych przez doktoranta badań naukowych,
g) opis i udokumentowanie współpracy z przedsiębiorstwami w obszarach strategicznych
słuŜących rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie
wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy doktorskiej w przemyśle,
i) uzyskiwanie znacznych postępów w przygotowywaniu pracy doktorskiej (w tym w ramach
prowadzonych badań naukowych).
4. Oceniający winni uwzględnić w szczególności oceny poszczególnych pozycji wniosku:
1) Tytuł pracy doktorskiej i opis podstawowych zagadnień pracy doktorskiej
Ocena dokonywana na podstawie stopnia opracowania załoŜeń pracy, stopnia zaawansowania
pracy, idei pracy, celu pracy, przedstawionej metodologii badań. Ocenić naleŜy równieŜ
spójność przedstawionego przez doktoranta opisu pracy doktorskiej z opinią o pracy
doktorskiej przygotowaną przez opiekuna/promotora doktoranta (część I załącznika nr 1 do
wniosku).
Punktacja od 0 do 3 pkt, przy czym:
3 pkt – opis kompleksowy,
0 pkt – brak zwięzłego opisu, opis niewystarczający.
2) Opis korzyści, jakie wynikać będą dla województwa kujawsko-pomorskiego z pracy
doktorskiej oraz wdroŜenia jej wyników
NaleŜy ocenić czy praca doktorska wpisuje się w RSI WKP oraz dokonać oceny
przedstawionych we wniosku potencjalnych korzyści dla województwa kujawskopomorskiego z uwzględnieniem faktycznych moŜliwości wykorzystania pracy doktorskiej dla
rozwoju województwa (przydatność danej pracy doktorskiej dla gospodarki województwa).
Ocenić naleŜy równieŜ spójność przedstawionych przez doktoranta korzyści z opinią o
znaczeniu pracy doktorskiej dla gospodarki województwa przygotowaną przez
opiekuna/promotora doktoranta (część II załącznika nr 1 do wniosku).
Punktacja od 0 do 3 pkt, przy czym:
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3 pkt - zgodność z RSI WKP, duŜe korzyści dla województwa kujawsko-pomorskiego,
0 pkt – brak zgodności i korzyści dla województwa kujawsko-pomorskiego.
3) Lista publikacji naukowych
NaleŜy dokonać analizy tematyki, prestiŜu publikacji i miejsca jej opublikowania, ocenić
stopień zaangaŜowania doktoranta w pracę naukową.
Maksymalna liczba punktów jaka moŜe zostać przyznana w ramach tego punktu - to 20 pkt,
przy czym:
20 pkt - publikacja/publikacje w czasopiśmie wyróŜnionym w Journal Citation Reports
(JCR),
15 pkt - publikacja/publikacje w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu międzynarodowym
(innym niŜ wyróŜnione w JCR) w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język angielski
lub podstawowy dla danej dyscypliny,
10 pkt - publikacja/publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym
wymienionym w wykazie ministra właściwego do spraw nauki, w języku niepodstawowym
dla danej dyscypliny,
15 pkt - autorstwo lub współautorstwo monografii w języku angielskim lub podstawowym
dla danej dyscypliny,
5 pkt - autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim lub
podstawowym dla danej dyscypliny,
10 pkt - autorstwo lub współautorstwo monografii w języku polskim lub innym niŜ angielski
i niepodstawowym dla danej dyscypliny,
5 pkt - autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii w języku polskim lub innym
niŜ angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny
3 pkt - pozostałe, np. suplementy, zeszyty specjalne, materiały konferencyjne, artykuły
popularnonaukowe (w ilości 4 i więcej),
1 pkt - pozostałe, np. suplementy, zeszyty specjalne, materiały konferencyjne, artykuły
popularnonaukowe (w ilości od 1 do 3),
0 pkt - brak publikacji.

4) Wnioski patentowe złoŜone w Urzędzie Patentowym RP
W przypadku, gdy doktorant posiada patent i/lub złoŜył wniosek planetowy w Urzędzie
Patentowym RP zobowiązany jest załączyć do wniosku zaświadczenie potwierdzające ten
fakt. Punkt wniosku ocenia się łącznie z załącznikiem/ami nr 6 dokumentującymi
złoŜenie/zarejestrowanie wniosków patentowych i/lub uzyskanie patentu.
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Maksymalna liczba punktów jaka moŜe zostać przyznana w ramach tego punktu - to 20 pkt,
przy czym:
20 pkt - posiadanie (autor lub współautor) 2 i więcej patentów co zostało potwierdzone
zaświadczeniem z Urzędu Patentowego RP.
15 pkt - posiadanie (autor lub współautor) 1 patentu co zostało potwierdzone zaświadczeniem
z Urzędu Patentowego RP,
10 pkt - zgłoszenie 2 i więcej wniosków patentowych (autor lub współautor) co zostało
potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Patentowego RP,
5 pkt - zgłoszenie 1 wniosku patentowego (autor lub współautor) co zostało potwierdzone
zaświadczeniem z Urzędu Patentowego RP,
0 pkt - brak złoŜonych wniosków patentowych i uzyskanych patentów (autor lub współautor)
lub doktorant nie złoŜył załącznika nr 6 dokumentującego złoŜenie/zarejestrowanie
wniosków patentowych i/lub uzyskanie patentu.
5) Opis moŜliwości wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy doktorskiej w przemyśle
NaleŜy ocenić szanse wdroŜenia wyników pracy doktorskiej w przemyśle, moŜliwości
wykorzystania rozwiązań w pracy doktorskiej, np. opracowanie nowych materiałów lub
istotnego ulepszenia istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy
usług, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotowych
jakie podjęte dotychczas działania komercjalizacyjne, plan działań. Ocenić naleŜy równieŜ
spójność przedstawionych przez doktoranta moŜliwości z opinią o dot. moŜliwości
wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy doktorskiej w przemyśle przygotowaną przez
opiekuna/promotora doktoranta (część III załącznika nr 1 do wniosku).
Punktacja od 0 do 3 pkt, przy czym:
3 pkt – opis sporządzony w sposób szczegółowy i wiarygodny,
0 pkt – brak opisu.
6) Wskazanie w województwie kujawsko-pomorskim przedsiębiorstw, które mogą skorzystać
z wyników prowadzonych przez doktoranta badań naukowych wraz uzasadnieniem
Punktacja od 0 do 3 pkt, przy czym:
3 pkt – głęboka analiza rynku, wskazanie konkretnych przedsiębiorstw,
0 pkt – brak.
7) Opis i udokumentowanie współpracy z przedsiębiorstwami w obszarach strategicznych
słuŜących rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie
wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy doktorskiej w przemyśle
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Ocenie podlega nawiązana przez doktoranta współpraca z przedsiębiorstwem/wami.
Pozytywna ocena merytoryczna moŜe nastąpić w sytuacji, gdy doktorant nawiązał
współpracę z przedsiębiorstwem/przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego lub prowadzącymi działalność poza województwem
kujawsko-pomorskim w obszarach strategicznych słuŜących rozwojowi województwa
kujawsko-pomorskiego. Analizie podlega forma współpracy (forma umowy czy list
intencyjny), w tym czy badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej stanowią odpowiedź
na potrzebę zgłoszoną przez przedsiębiorstwo. Zweryfikować naleŜy w szczególności czy
obszar/zakres nawiązanej współpracy prowadzonej w ramach pracy doktorskiej wpisuje się w
RSI WKP, tj. ocenić istotę, wagę nawiązanej współpracy dla rozwoju województwa
kujawsko-pomorskiego oraz czy planowane jest wdroŜenie wyników badań naukowych przez
przedsiębiorstwo.
Punkt ocenia się łącznie z załącznikiem 7 do wniosku dokumentującym współpracę z
przedsiębiorstwami w obszarach strategicznych słuŜących rozwojowi województwa
kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie wykorzystania rozwiązań
opisanych w pracy doktorskiej w przemyśle.
Doktorant moŜe uzyskać punktację wyŜszą niŜ 0 pkt jedynie w sytuacji, gdy nawiązana
współpraca z przedsiębiorstwem dotyczy badań prowadzonych w ramach pracy
doktorskiej oraz dotyczy obszarów strategicznych słuŜących rozwojowi województwa
kujawsko-pomorskiego (zgodnie z RSI WKP - w sposób istotny wpływa na rozwój
województwa), w przeciwnym przypadku ) 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów jaka moŜe zostać przyznana w ramach tego punktu - to 20 pkt,
przy czym:
20 pkt - jeśli doktorant nawiązał współpracę (udokumentowana współpraca w formie
umowy) z przedsiębiorstwem z województwa kujawsko-pomorskiego i współpraca jest
udokumentowana produktami typu wspólne publikacje, wspólny patent lub zgłoszenie lub
inny dobrze zdefiniowany efekt współpracy, w tym wykorzystanie wyników prac doktoranta
przez przedsiębiorstwo (a) z podaniem organizacyjnych, technologicznych, finansowych lub
innych korzyści
15 pkt - jeśli doktorant nawiązał współpracę (udokumentowana współpraca w formie
umowy) z przedsiębiorstwem spoza województwa kujawsko-pomorskiego i współpraca jest
udokumentowana jak wyŜej.
10 pkt - jeśli doktorant nawiązał współpracę (udokumentowana współpraca w formie
umowy) z przedsiębiorstwem z województwa kujawsko-pomorskiego i nie ma jeszcze
konkretnego produktu, ale w ramach umowy określono zakres współpracy i moŜliwości
wykorzystania rozwiązań,
5 pkt - jeśli doktorant nawiązał współpracę (udokumentowana współpraca w formie umowy)
z przedsiębiorstwem spoza województwa kujawsko-pomorskiego i nie ma jeszcze
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konkretnego produktu, ale w ramach umowy określono zakres współpracy i moŜliwości
wykorzystania rozwiązań,
4 pkt - jeśli doktorant nawiązał współpracę (udokumentowana współpraca w formie umowy)
z przedsiębiorstwem z województwa kujawsko-pomorskiego i w umowie określającej
współpracę nie zawarto zakresu współpracy i moŜliwości wykorzystania rozwiązań,
3 pkt - jeśli doktorant nawiązał współpracę (udokumentowana współpraca w formie umowy)
z przedsiębiorstwem spoza województwa kujawsko-pomorskiego i w umowie określającej
współpracę nie zawarto zakresu współpracy i moŜliwości wykorzystania rozwiązań,
2 pkt - jeśli doktorant nawiązał współpracę, którą dokumentuje poprzez list intencyjny od/do
przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego,
1 pkt - jeśli doktorant nawiązał współpracę, którą dokumentuje poprzez list intencyjny od/do
przedsiębiorstwa spoza województwa kujawsko-pomorskiego
0 pkt - opis i/lub nawiązana współpraca z przedsiębiorstwem:
- nie dotyczy badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej (przedsiębiorstwo nie
zgłosiło chęci nawiązania współpracy w zakresie badań prowadzonych w ramach pracy
doktorskiej),
- nie dotyczy obszarów strategicznych słuŜących rozwojowi województwa kujawskopomorskiego - nie wpisuje się w RSI WKP (w sposób istotny nie wpływa na rozwój
województwa);
8) Uzyskiwanie znacznych postępów w przygotowywaniu pracy doktorskiej (w tym w ramach
prowadzonych badań naukowych)
Ocena dokonywana na podstawie załącznika - opinii o pracy doktorskiej (część IV załącznika
nr 1 do wniosku) podpisany przez promotora/opiekuna bądź kierownika studiów
doktoranckich lub dziekana wydziału bądź dyrektora/kierownika katedry/instytutu.
Punktacja od 0 do 3 pkt, przy czym:
3 pkt - uzyskiwanie znacznych postępów,
0 pkt - znikome postępy doktoranta w opracowaniu pracy doktorskiej i prowadzeniu badań
naukowych.
5. Ocena merytoryczna odbywa się na kartach oceny merytorycznej. Przed przystąpieniem do
przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach naleŜy stwierdzić, czy praca doktorska
wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015
roku. NaleŜy przy tym wskazać konkretne zapisy ww. dokumentu, które wskazują na
powyŜszą zgodność. Brak zgodności skutkuje nie przyznaniem stypendium.
6. Na karcie oceny merytorycznej ustala się liczbę przyznanych punktów w ramach ocen
cząstkowych, uzasadnia się ją w sposób opisowy oraz ustala łączną ich liczbę.
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7. Maksymalną liczbę punktów przyznanych w ramach pozycji wniosku podlegających ocenie
określa poniŜsza tabela (zgodnie §7 ust. 4 Regulaminu).
Lp

Pozycje wniosku podlegające ocenie

1

3

Tytuł pracy i skrócony opis podstawowych zagadnień
dotyczących pracy doktorskiej
Opis korzyści, jakie wynikać będą dla województwa
kujawsko-pomorskiego z pracy doktorskiej oraz
wdroŜenia jej wyników
Lista publikacji naukowych

od 0 do 20

4

Wnioski patentowe złoŜone w Urzędzie Patentowym RP

od 0 do 20

Opis moŜliwości wykorzystania rozwiązań opisanych w
pracy doktorskiej w przemyśle
6
Wskazanie w województwie kujawsko-pomorskim
przedsiębiorstw, które mogą skorzystać z wyników
prowadzonych przez doktoranta badań naukowych wraz
uzasadnieniem
7
Opis
i
udokumentowanie
współpracy
z
przedsiębiorstwami
w
obszarach
strategicznych
słuŜących
rozwojowi
województwa
kujawskopomorskiego (zgodnie z RSI WKP) w zakresie
wykorzystania rozwiązań opisanych w pracy doktorskiej
w przemyśle
8
Uzyskiwanie znacznych postępów w przygotowaniu
pracy doktorskiej (w tym w ramach prowadzonych
badań naukowych)
Łączna liczba punktów

od 0 do 3

2

5

Liczba punktów
Od minimum do
maksimum
od 0 do 3
od 0 do 3

od 0 do 3

od 0 do 20

od 0 do 3

od 0 do 75

8. Etap oceny merytorycznej kończy się Protokołem Oceny Merytorycznej. Protokół zawiera:
1) łączną liczbę wniosków poddanych ocenie merytorycznej,
2) okres, w jakim odbywała się ocena merytoryczna,
3) miejsce przeprowadzenia oceny merytorycznej,
4) wykaz tabelaryczny wnioskodawców - uszeregowanie wg liczby przyznanych punktów (nr
wniosku, imię, nazwisko, pesel, uczelnia, wydział, temat pracy doktorskiej, rok studiów),
5) imienny wykaz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny merytorycznej,
6) podpisy osób dokonujących oceny merytorycznej.

Projekt „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona 9 z 10

III.
Pisemna rekomendacja Międzyuczelnianej Komisji Stypendialnej dot. przyznania
stypendiów doktorantom.
1. Międzyuczelniana Komisja Stypendialna (MKS) utworzona przez Lidera i Partnerów
projektu na podstawie zawartych umów partnerskich w ramach projektu „Krok w przyszłość
- stypendia dla doktorantów III edycja” dokona oceny wniosków z uwagi na wykorzystanie
wyników prac naukowych doktorantów dla rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Na potrzeby posiedzenia MKS przekazane zostaną do wglądu wszystkie wnioski, które
zostały poddane ocenie merytorycznej oraz protokoły z posiedzeń Uczelnianych Komisji
Stypendialnych.
3. Członkowie MKS swoje przybycie potwierdzą na liście obecności.
4. Posiedzenia Komisji będą waŜne w sytuacji, gdy uczestniczyć w nich będzie 3/4 liczby
członków.
5. W posiedzeniu Komisji, poza członkami Komisji, będzie mógł brać udział ekspert o ile
zostanie

powołany

przez

Marszałka

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

lub

Przewodniczącego Komisji.
6. Członkowie MKS dokonają wyłonienia wniosków, którym zostanie przyznany 1 punkt
zgodnie z §8 ust. 3 Regulaminu.
7. Członkowie MKS przyznają punkty strategiczne wnioskom, które zgodnie z kryteriami
projektu istotnie przekładają się na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego.
8. Uzasadnienie z przyznanych punktów strategicznych zostanie zapisane w protokole
z posiedzenia MKS.
9. MKS przedstawi listę rankingową wniosków i zarekomenduje Zarządowi Województwa
Kujawsko-Pomorskiego wnioski doktorantów do przyznania stypendium.
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