
KRYTERIA DO UZYSKANIA 
STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

Z DOTACJI PROJAKOSCIOWEJ 
 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 
 

 
 

I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH 
 

 
Kryterium podstawowe 
Podstawą wyłonienia uprawnionych do otrzymania zwiększenia na pierwszym roku 
jest wynik postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Kryterium dodatkowe 
Jeżeli na końcu listy uprawnionych znajduje się kilku doktorantów z tym samym 
wynikiem, a przyznanie zwiększenia im wszystkim przekroczyłoby sumę 30% 
doktorantów studiów dziennych pierwszego roku Wydziału, kryterium decydującym 
jest ostateczny wynik studiów, których ukończenie jest podstawą przyjęcia na studia 
doktoranckie. W przypadku sytuacji ex aequo kryterium ostatecznym jest średnia ze 
studiów magisterskich jednolitych/uzupełniających. 

 

 
 

II, III, IV ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH 
 
 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego na drugim i kolejnych latach studiów przysługuje 
doktorantowi, który w poprzednim roku studiów spełnił łącznie następujące warunki (kryteria 
podstawowe): 
 
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 8 pkt. 

 

 

 



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) 4 pkt. – gł. organizator 

2 pkt. – pozostali organizatorzy 

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

1 pkt. - międzynarodowa 

12. 

Uzyskanie grantu na badania własne – główny 
wykonawca 

15 pkt. – NCN, MNiSW, NCBiR 
10 pkt. – grant zewnętrzny 
5 pkt. - grant uczelniany 

13. 
Współuczestnictwo w grancie 6 pkt. – NCN, MNiSW, NCBiR 

4 pkt. – grant zewnętrzny 
2 pkt. - grant uczelniany 

14. 
Organizacja wydarzenia naukowego na Wydziale 
UŚ 1 pkt. 

15. Działalność w doktoranckim kole naukowym 
2 pkt. 

16. Inne prace naukowo-badawcze 
2 pkt. 

17. 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. 

18. stypendium naukowe uzyskane poza UŚ 4 pkt. 

 
 
 
 
 
 



C. 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) 
 
D. 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 

 
 
Kryterium dodatkowe 
Jeżeli na  końcu listy uprawnionych danego roku znajduje się kilku doktorantów z tym 
samym wynikiem, a przyznanie zwiększenia im wszystkim przekroczyłoby sumę 30% 
doktorantów studiów dziennych tego roku, kryterium rozstrzygającym o tym, kto otrzyma 
stypendium jest kolejno (do pierwszego kryterium wystarczającego do rozróżnienia) 
liczba punktów otrzymanych za: 
 
1. otwarty przewód doktorski 
2. działalność wyróżnioną w B 1-18 (suma) 

 
Uwaga dotycząca kryteriów dodatkowych dla doktorantów wszystkich lat 
 

 W wypadku, jeżeli  na końcu listy uprawnionych danego roku znajduje się kilku 
doktorantów z tym samym wynikiem, a przyznanie zwiększenia im wszystkim 
przekroczyłoby sumę 30% doktorantów studiów dziennych tego roku i wszystkie 
podane powyżej kryteria dodatkowe okazują się niewystarczające, decyzję o tym, 
komu zostaje przyznane stypendium podejmuje komisja stypendialna, w każdym razie 
biorąc pod uwagę złożone wnioski. 

 W sytuacji wątpliwości co do wykładni kryteriów decyduje większościowy wynik 
głosowania Komisji. 
 

 

 


