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Szczegółowe kryteria przyznawania 

stypendium dla najlepszego doktoranta 

na rok akademicki 2016/2017 

Wydział Nauk Społecznych 

 

 

na I roku studiów 

 

Stypendium dla najlepszego doktoranta na pierwszym roku studiów doktoranckich może być 

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym 

(najwyższa liczba punktów). 

 

od II roku studiów 

 

Stypendium dla najlepszego doktoranta na drugim i kolejnych latach studiów może być 

przyznane doktorantowi, który w poprzednim roku studiów spełnił łącznie następujące 

warunki: 

 

A. ZALICZYŁ ROK STUDIÓW NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE DO 30 

WRZEŚNIA ORAZ UZYSKAŁ Z WYMAGANYCH ZALICZEŃ I EGZAMINÓW 

ŚREDNIĄ OCEN NIE NIŻSZĄ NIŻ 4,5. 

 

Oceny z każdego przedmiotu wystawiane przez egzaminatorów przeliczane są na punkty w 

skali 2-5, a następnie uśredniane: 

 

Średnia ocen 

5,0  10 pkt. 

4,9– 4,5 8pkt. 
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B. WYKAZAŁ SIĘ POSTĘPAMI W PRACY NAUKOWEJ 

 
RODZAJ PUNKTY 

1. 
Autorstwo monografii naukowej lub naukowego 
podręcznika autorskiego 

7 pkt. w j. polskim  
10 pkt. w j. obcym 

   2. 
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej lub 
naukowym podręczniku autorskim  

5 pkt. w j. polskim 
7 pkt. w j. obcym 

3. 

Publikacja w czasopiśmie punktowanym przez 
MNiSW/ z listy filadelfijskiej/ recenzowanym 

5 pkt. recenzowane 
7 pkt. (MNiSW)  

10 pkt. z listy filadelfijskiej 

4.  
Recenzja w czasopiśmie punktowanym przez 
MNiSW/ z listy filadelfijskiej/ recenzowanym 

2 pkt. 

5. 
Redaktor wieloautorskiej monografii naukowej 

4 pkt. 

6. 
Publikacja w recenzowanym tomie 
pokonferencyjnym 

3 pkt. 

7. Redakcja tomu pokonferencyjnego lub czasopisma 4 pkt. 

8. 
Publikacja popularnonaukowa 

2 pkt. 

9. 

Referat wygłoszony na konferencji naukowej                                                                             5 pkt. – krajowej 
7 pkt. –międzynarodowej 

komunikat wygłoszony na konferencji naukowej         1 pkt. – krajowej 
2 pkt. –międzynarodowej 

10. 
Potwierdzona organizacja konferencji naukowej 
(w jednostkach naukowych) 

5 pkt. – gł. organizator 
3 pkt. – pozostali organizatorzy 

11. 
Bierny udział w konferencji naukowej 1 pkt. - krajowa 

1 pkt. - międzynarodowa 

12. 
Uzyskanie grantu na badania własne – główny 
wykonawca 

10 pkt. – grant zewnętrzny 
5 pkt. - grant uczelniany 

13. 
Współuczestnictwo w grancie 4 pkt. – grant zewnętrzny 

2 pkt. - grant uczelniany 

14. 
Organizacja wydarzenia naukowego na Wydziale 
UŚ 

2 pkt. 

15. Inne prace naukowo-badawcze 
2 pkt. 

16. Staże i praktyki w instytucjach naukowych, 
badawczych 

Do 1 miesiąca – 2/1 pkt. 
(zagraniczny, polski) 

1-3 miesięcy – 4/2 pkt. 
> 3 miesięcy – 6/3 pkt. 
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C. WYKAZAŁ SIĘ POSTĘPAMI W PRZYGOTOWANIU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 
 

RODZAJ PUNKTY 

1. 
Otwarty przewód doktorski 

5 pkt. 

   2. 
Opinia promotora lub opiekuna naukowego dotycząca postępów 
w pracy naukowej i zaawansowania w przygotowaniu rozprawy 
doktorskiej   

0-5 pkt. 
Przyznaje 
promotor 

 

 
D. WYKAZAŁ SIĘ ZAANGAŻOWANIEM W PRACY DYDAKTYCZNEJ* 

 

 

RODZAJ PUNKTY 

1. 
Prowadzenie/współprowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z 
indywidualnym przydziałem Instytutów/Katedr UŚ 6 pkt. 

2. 
Hospitacje zajęć prowadzonych przez samodzielnego 
pracownika naukowego 

2 pkt. 

 
* Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 6 (pkt. 1.) oraz 2 (pkt. 2) 
 

 

 

Wzór wniosku do pobrania ze strony www.student.us.edu.pl/pomoc-materialna 

 


