
Załącznik nr 4  

do „Regulaminu świadczeń  

dla studentów Uniwersytetu Śląskiego” 

 

Szczegółowe zasady oceny osiągnięć doktorantów we wniosku o przyznanie stypendium rektora 

 

 

I. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych, prowadzone na dotychczasowym 

Wydziale Filologicznym; 

II. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia i historia,  

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o polityce i socjologii, prowadzone na 

dotychczasowym Wydziale Nauk Społecznych; 

III. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych, prowadzone na dotychczasowym Wydziale 

Pedagogiki i Psychologii; 

IV. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika, prowadzone na 

dotychczasowym Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji; 

V. Studia doktoranckie w dziedzinie sztuki, prowadzone na dotychczasowym Wydziale 

Artystycznym; 

VI. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych, prowadzone dotychczas na Wydziale Prawa  

i Administracji; 

VII. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych, prowadzone dotychczas na Wydziale 

Teologicznym; 

VIII. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, prowadzone na dotychczasowym 

Wydziale Nauk o Ziemi; 

IX. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, prowadzone na dotychczasowym 

Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska — Advanced Methods in Biotechnology and 

Biodiversity — studia w języku angielskim; 

X. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, prowadzone w Instytucie 

Informatyki oraz w Instytucie Nauki o Materiałach (w języku polskim i angielskim), na 

dotychczasowym Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach; 

XI. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych prowadzone w Instytucie Chemii; 

Instytucie Fizyki (w języku polskim i angielskim); Instytucie Matematyki na dotychczasowym 

Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii;  
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I. STUDIA DOKTORANCKIE W DZIEDZINIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, PROWADZONE 

NA DOTYCHCZASOWYM WYDZIALE FILOLOGICZNYM 

 

WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE  

 

A. Zaliczył/a rok studiów nie później niż w terminie II rok do 20 września, III i IV rok do 30 września  

 

B. Realizował/a program studiów 

Doktorant/doktorantka uzyskał/a z wymaganych zaliczeń i egzaminów średnią ocen nie niższą niż 4,5 

(oceny z każdego przedmiotu przeliczane są na punkty w skali 1–5, a następnie uśredniane: 5,0 — 5pkt; 

4,9–4,5 — 4 pkt) i spełnił/a pozostałe kryteria określające warunki uzyskania zaliczenia roku na 

poszczególnych latach studiów, wyszczególnione w Regulaminie Studiów Doktoranckich. 

 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE - WYKAZAŁ/A SIĘ POSTĘPAMI W PRACY NAUKOWEJ 

      

 RODZAJ PUNKTY 

1. 

autorstwo
1
 monografii naukowej

2
, która stanowi formę publikacji 

pracy nagrodzonej w konkursie naukowym o zasięgu ogólnopolskim 

lub międzynarodowym 

30 pkt 

2. 

autorstwo
 
monografii naukowej lub naukowego podręcznika 

autorskiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej 

dyscypliny 

15 pkt 

3. 

autorstwo rozdziału w monografii naukowej lub naukowym 

podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla 

danej dyscypliny
3
 

5 pkt 

4. 
publikacja naukowa w czasopiśmie punktowanym punktacja według 

listy ministerialnej 

5. 
publikacja naukowa (w tym recenzja naukowa) w recenzowanym 

czasopiśmie spoza listy czasopism punktowanych 
5 pkt 

6. 
recenzowana publikacja naukowa w języku obcym w czasopiśmie 

zagranicznym 
10 pkt 

7. 
redakcja naukowa wieloautorskiej monografii naukowej (w języku 

angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny),  
10 pkt 

 

8. 

przekład tekstu naukowego opublikowany jako: 

— książka 

 

— publikacja w czasopiśmie punktowanym 

 

 

— publikacja w książce naukowej recenzowanej 

— artykuł lub esej naukowy w innym czasopiśmie lub książce 

12 pkt 

punktacja według 

listy ministerialnej 

5 pkt 

3 pkt 

9. 

referat wygłoszony na konferencji naukowej krajowej (3 pkt.) lub 

zagranicznej (5 pkt.); kandydat wybiera 3 najważniejsze wystąpienia 

w ciągu roku 

maks. 15 pkt 

na rok 

10. 

publikacja popularnonaukowa w czasopiśmie (także publikacja 

o charakterze popularnonaukowym w czasopismach punktowanych, 

związana ze studiowaną dziedziną; objętość minimum 5000 znaków); 

kandydat/ka wybiera 5 najważniejszych publikacji w ciągu roku, 2 pkt. 

za każdą publikację 

 

maks. 10 pkt 

na rok 

 

                                           
1 W przypadku monografii i tekstów współautorskich punkty dzielą się proporcjonalnie do liczby autorów (dotyczy punktów 1–11). 
2 Obowiązująca definicja monografii znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r.  

(odnosi się do punktów 1–3). 
3 Punkty 3–6: doktorant podaje maks. 4 publikacje na rok (łącznie). 
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11. 

książka popularnonaukowa związana ze studiowaną dziedziną 

naukową, licząca co najmniej 6 arkuszy wydawniczych, dostępna 

w bibliotekach wskazanych w odpowiednich aktach prawnych 

dotyczących egzemplarzy obowiązkowych; konieczny ISBN 

 

10 pkt 

12. 

udokumentowany udział w międzynarodowym, krajowym lub 

uczelnianym zespole badawczym (formy działań uczestnika/czki 

wskazuje i potwierdza kierownik zespołu) 

 

2–5 pkt 

13. 

udział w redagowaniu czasopisma naukowego lub 

popularnonaukowego
4
: 

red. naczelny czasopisma naukowego — 20 pkt, red. działu 

czasopisma naukowego — 10 pkt., prace techniczne (m.in. adiustacja, 

korekta) — 3 pkt.; 

red. naczelny/a czasopisma popularnonaukowego — 10 pkt, 

red. działu czasopisma popularnonaukowego — 5 pkt, 

sekretarz  czasopisma – 5 pkt.   

prace techniczne (m.in. adiustacja, korekta) — 3 pkt 

3–20 pkt 

w zależności od 

typu czasopisma, 

pełnionej funkcji, 

zakresu 

obowiązków 

16. 

uzyskanie i prowadzenie grantu na badania własne (NPRH, NCN; nie 

dotyczy tzw. Funduszu Młodych Naukowców); kandydat/ka musi 

podać tytuł i numer projektu 

30 pkt 

 

17. 

współuczestnictwo w grancie (NPRH, NCN; nie dotyczy tzw. 

Funduszu Młodych Naukowców); kandydat/ka musi udokumentować 

prowadzone w ramach grantu prace badawcze oraz podać tytuł 

i numer projektu 

 

15 pkt 

 

18. 

potwierdzone złożenie wniosku grantowego w konkursach NCN, 

NPRH (nie dotyczy tzw. Funduszu Młodych Naukowców) 

15 pkt kierownik 

5 pkt uczestnik 

 

19.  

 

Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką zagraniczną  
 

10 pkt.  

 

 

Uwagi: 

 

Punkty 1–11 dotyczą prac opublikowanych lub przyjętych do druku. Potwierdzenie stanowi ksero spisu 

treści lub strony tytułowej (we wniosku należy umieścić adres bibliograficzny z podaniem zakresu stron) 

albo oświadczenie redakcji o pozytywnej recenzji tekstu i przyjęciu do druku.  

W punkcie 13 potwierdzenie stanowić może także zaświadczenie od redaktora naczelnego czasopisma.  

W punktach 3–6 doktorant/ka podaje łącznie do czterech publikacji rocznie.  

Promotor lub opiekun naukowy potwierdza prawidłowość zawartych we wniosku danych.  

Za prawidłowość i kompletność wniosku w pełni odpowiada wnioskodawca/ wnioskodawczyni; 

stwierdzone nieprawidłowości w danych będą skutkować odrzuceniem wniosku.  

                                           
4 Punktowane jest stałe zaangażowanie w czasopiśmie, a nie prace przy poszczególnych numerach. Na przykład redaktor działu 

literackiego „artPapieru” (a nie jednego numeru) – 10 pkt, korekta „artPapieru” (nie poszczególnych numerów) – 3 pkt. 
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II. STUDIA DOKTORANCKIE W DZIEDZINIE NAUK HUMANISTYCZNYCH  

      W DYSCYPLINACH: FILOZOFIA I HISTORIA; W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH  

W DYSCYPLINACH: NAUKI O POLITYCE I SOCJOLOGII, PROWADZONE NA 

DOTYCHCZASOWYM WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH 

 

A. WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE  
 

Średnia ocen 

5,0  4 pkt. 

4,99– 4,50 2 pkt. 

 

B. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE  

 

c 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 naukowa ( w tym recenzja naukowa) w 

recenzowanym czasopiśmie spoza listy czasopism 

punktowanych  
3 pkt. 

7. 
Redakcja czasopisma spoza listy czasopism 

punktowanych 
4 pkt. 

8. 

Referat wygłoszony na konferencji naukowej 5 pkt. – krajowej 

7 pkt. –międzynarodowej 

Komunikat wygłoszony na konferencji naukowej 1 pkt. – krajowej 

2 pkt. –międzynarodowej 

 

9. 

Uzyskanie grantu na badania własne – główny 

wykonawca 

10 pkt. – grant zewnętrzny 

5 pkt. - grant uczelniany 

10. 
Współuczestnictwo w grancie 4 pkt. – grant zewnętrzny 

2 pkt. - grant uczelniany 

11. 
Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką 

zagraniczną 10 pkt.  
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III. STUDIA DOKTORANCKIE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH, PROWADZONE 

NA DOTYCHCZASOWYM WYDZIALE PEDAGOGIKI  

I PSYCHOLOGII 

 

PRZEWODNIK OCENY OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA DO STYPENDIUM REKTORA 

      

 

Kryterium Charakterystyka Punkty 
Sposób       

poświadczenia 

 

Punkty 

Osiągnięcia naukowe – 

publikacje (autorstwo lub 

współautorstwo) 

 

Publikacje naukowe  

w czasopismach 

parametryzowanych 

Jak punkty 

czasopisma 

Str. tytułowa, spis 

treści plus ISBN 

lub e-mail  

z wydawnictwa  

o przyjęciu pracy 

do druku 

 

Rozdział w monografii, 

monografii 

wieloautorskiej 
10 

Jak wyżej 

 

 

Autorstwo monografii 

naukowej 
30 

Str. tytułowa, spis 

treści plus ISBN 

lub e-mail z 

wydawnictwa o 

przyjęciu pracy do 

druku 

 

Redakcja naukowa 

monografii naukowej 
5 

Str. tytułowa, spis 

treści plus ISBN 

lub e-mail  

z wydawnictwa  

o przyjęciu pracy 

do druku 

 

Osiągnięcia naukowe  -

kierownik grantu 

(projektu badawczego) 

Międzynarodowe 40 
Umowa grantowa 

lub decyzja  

o przyznaniu 

(grantu, projektu 

badawczego) 

 

Krajowe 30 
 

Uczelniane, wydziałowe 

 
10 

Zaświadczenie  

z dziekanatu 

 

 

Osiągnięcia naukowe - 

udział w grantach- 

wykonawca (udział  

w projekcie badawczym) 

Międzynarodowe 12 
Umowa lub 

zaświadczenia 

kierownika grantu 

(projektu 

badawczego) 

 

Krajowe 10 
 

Uczelniane, wydziałowe 3 

 

 

Osiągnięcia naukowe - 

konferencje (udział czynny: 

autorstwo lub  

współautorstwo) 

  

Międzynarodowe - 

referat 
6 Materiały 

konferencyjne - 

strony zaw. 

nazwisko autora, 

tytuł prezentacji lub 

posteru, nazwa  

i termin konferencji 

lub certyfikat 

 

Międzynarodowe - 

plakat 
4 

 

Krajowe - referat 5 
 

Krajowe - plakat 3 
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Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką 

zagraniczną 
10 

Umowa zawarta 

pomiędzy UŚ, a 

jednostką 

zagraniczną  

 

Wyróżniające wyniki w nauce: zaliczył rok studiów 

w terminie do 30 września oraz uzyskał średnią 

ocen nie niższą niż 4.5 z przedmiotów objętych 

programem studiów   

  

 

Średnia ocen z 

przedmiotów objętych 

programem studiów: 

 

                 5 

 

6 Potwierdza 

sekretariat SD 

 

 

            4.5 -4.9 

 

3 

 

 
   

 

 

 

Liczba uzyskanych punktów: 

 

 

 

ZASADY SZEGÓŁOWE  

 

1. Załączniki (poświadczenia) powinny być opisane i ponumerowane. Listę załączników należy 

dołączyć do wniosku.   

2. Każda publikacja może być przedstawiona tylko w jednym roku akademickim i tylko taka, która 

się ukazała.  

3. Obowiązują punkty czasopism z aktualnych list ministerialnych. 

4. Jeśli publikacja jest współautorska, punkty za publikacje są dzielone równo na współautorów 

(chyba, że dostarczone zostanie oświadczenie o innym procentowym podziale punktów) 

5. Charakter międzynarodowy konferencji naukowej odbywającej się w Polsce należy potwierdzić 

np. załączając jej program. Międzynarodowa konferencja to taka, na której referaty wygłaszają 

osoby z minimum 5 różnych, zagranicznych ośrodków naukowych.  

6. Z uczestnictwa w jednej konferencji naukowej można przedstawić maksymalnie jedno wystąpienie 

ustne oraz jeden poster. 

7. Wnioski nie spełniające któregokolwiek z powyższych punktów będą odrzucane ze względów 

formalnych. 
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IV. STUDIA DOKTORANCKIE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH  

W DYSCYPLINIE: PEDAGOGIKA, PROWADZONE NA DOTYCHCZASOWYM WYDZIALE 

ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI 

 

PRZEWODNIK OCENY OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA DO STYPENDIUM REKTORA  

 

Kryterium Charakterystyka Punkty 
Sposób 

poświadczenia 

 

Punkty 

Osiągnięcia naukowe - 

publikacje (autorstwo lub 

współautorstwo) 

 

Publikacje naukowe 

w czasopismach 

parametryzowanych 

Jak punkty 

czasopisma 

Str. tytułowa, spis 

treści plus ISBN lub  

e-mail z 

wydawnictwa o 

przyjęciu pracy do 

druku 

 

Rozdział  

w monografii, 

monografii 

wieloautorskiej 

10 
Jak wyżej 

 

 

Autorstwo 

monografii naukowej 
25 

Str. tytułowa, spis 

treści plus ISBN lub  

e-mail z 

wydawnictwa o 

przyjęciu pracy do 

druku 

 

Redakcja naukowa 

monografii naukowej 
10 

Str. tytułowa, spis 

treści plus ISBN lub  

e-mail  

z wydawnictwa  

o przyjęciu pracy do 

druku 

 

Osiągnięcia naukowe – 

kierownik grantu 

(projektu badawczego) 

Międzynarodowe 40 
Umowa grantowa 

lub decyzja o 

przyznaniu 

(grantu, projektu 

badawczego) 

 

Krajowe 30 
 

Uczelniane, 

wydziałowe 

 
10 

Zaświadczenie  

z dziekanatu 

 

Osiągnięcia naukowe - udział 

w grantach- wykonawca 

(udział w projekcie 

badawczym) 

Międzynarodowe 12 

Umowa lub 

zaświadczenia 

kierownika grantu 

(projektu 

badawczego) 

 

Krajowe 10 
 

Uczelniane, 

wydziałowe 
3 

 

Osiągnięcia naukowe - 

konferencje (udział czynny: 

autorstwo lub współautorstwo) 

 

Międzynarodowe - 

referat 
12 Materiały 

konferencyjne - 

strony zaw. 

nazwisko autora, 

tytuł prezentacji lub 

posteru, nazwa  

i termin konferencji 

lub certyfikat 

 

Międzynarodowe - 

plakat 
4 

 

Krajowe - referat 8 
 

Krajowe - plakat 3 
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Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką 

zagraniczną 
10 

Umowa zawarta 

pomiędzy UŚ, a 

jednostką 

zagraniczną  

 

Wyróżniające wyniki w nauce: zaliczył rok studiów  

w terminie do 30 września oraz uzyskał średnią 

ocen nie niższą niż 4.5 z przedmiotów objętych 

programem studiów 

  

 

Średnia ocen  

z przedmiotów objętych 

programem studiów: 

 

5 
6 

Potwierdza 

sekretariat SD 

 

 

4.5 -4.9 
3 

 

 

Liczba uzyskanych punktów: 

 

 

 

ZASADY SZEGÓŁOWE  

 

1. Załączniki (poświadczenia) powinny być opisane i ponumerowane. Listę załączników należy 

dołączyć do wniosku.   

2. Każda publikacja może być przedstawiona tylko w jednym roku akademickim i tylko taka, która 

się ukazała.  

3. Obowiązują punkty czasopism z aktualnych list ministerialnych. 

4. Jeśli publikacja jest współautorska, punkty za publikacje są dzielone równo na współautorów 

(chyba, że dostarczone zostanie oświadczenie o innym procentowym podziale punktów) 

5. Charakter międzynarodowy konferencji naukowej odbywającej się w Polsce należy potwierdzić 

np. załączając jej program. Międzynarodowa konferencja to taka, na której referaty wygłaszają 

osoby z minimum 5 różnych, zagranicznych ośrodków naukowych.  

6. Z uczestnictwa w jednej konferencji naukowej można przedstawić maksymalnie jedno wystąpienie 

ustne oraz jeden poster. 

7. Wnioski nie spełniające któregokolwiek z powyższych punktów będą odrzucane ze względów 

formalnych. 
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V. STUDIA DOKTORANCKIE W DZIEDZINIE SZTUKI, PROWADZONE NA 

DOTYCHCZASOWYM WYDZIALE ARTYSTYCZNYM 

 

 

PRZEWODNIK OCENY OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA DO STYPENDIUM REKTORA 

      

Kryterium Charakterystyka Punkty 
Sposób 

poświadczenia 

 

Punkty 

 

Osiągnięcia naukowe 

- publikacje (autorstwo 

lub współautorstwo) 

 

Publikacje naukowe w 

czasopismach 

parametryzowanych 

Jak punkty 

czasopisma 

Str. tytułowa, spis 

treści plus ISBN lub  

e-mail z wydawnictwa 

o przyjęciu pracy do 

druku 

 

Rozdział w monografii, 

monografii wieloautorskiej  
10 

Jak wyżej 

 

 

Autorstwo monografii 

naukowej  

Katalog wystawy wyłącznie 

recenzowany 

25 

Str. tytułowa, spis 

treści plus ISBN lub  

e-mail z wydawnictwa 

o przyjęciu pracy do 

druku 

 

Redakcja naukowa 

monografii naukowej 
10 

Str. tytułowa, spis 

treści plus ISBN lub  

e-mail z wydawnictwa 

o przyjęciu pracy do 

druku 

 

Osiągnięcia naukowe 

– kierownik grantu 

(projektu badawczego) 

Międzynarodowe 40 Umowa grantowa lub 

decyzja o przyznaniu 

(grantu, projektu 

badawczego) 

 

Krajowe 30 
 

Uczelniane, wydziałowe 

 
10 

Zaświadczenie  

z dziekanatu 

 

Osiągnięcia naukowe 

- udział w grantach- 

wykonawca 

 (udział w projekcie 

badawczym)  

Międzynarodowe 12 
Umowa lub 

zaświadczenia 

kierownika grantu 

(projektu badawczego) 

 

Krajowe 10  

Uczelniane, wydziałowe 3 
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Osiągnięcia naukowe 

- konferencje (udział 

czynny: autorstwo lub 

współautorstwo) 

  

Międzynarodowe - referat 12 Materiały 

konferencyjne - strony 

zaw. nazwisko autora, 

tytuł prezentacji lub 

posteru, nazwa i 

termin konferencji lub 

certyfikat 

 

Międzynarodowe - plakat 4  

Krajowe - referat 8  

Krajowe - plakat 3  

Osiągnięcia naukowe 

- wystawy (udział 

czynny: autorstwo lub 

współautorstwo) 

 

Międzynarodowa 

indywidualna – kurator 

zewnętrzny 

50 (duże 

znaczenie) lub 

25 (pozostałe) 

Materiał 

potwierdzający 

wydarzenie (ulotka, 

strona internetowa, 

katalog etc.) 

 

Międzynarodowa 

indywidualna w powiązaniu 

z uczelnią macierzystą 

100 (duże 

znaczenie) lub 

50 (pozostałe) 

 

Międzynarodowa zbiorowa – 

kurator zewnętrzny 

50 (duże 

znaczenie) lub 

25 (pozostałe) 

 

Międzynarodowa zbiorowa 

w powiązaniu z uczelnią 

macierzystą 

75 (duże 

znaczenie) lub 

40 (pozostałe) 

 

Krajowa indywidualna – 

kurator zewnętrzny, poza 

uczelnią macierzystą 

50 (duże 

znaczenie) lub 

25 (pozostałe) 

 

Krajowa zbiorowa – kurator 

zewnętrzny, poza uczelnią 

macierzystą 

50 (duże 

znaczenie) lub 

25 (pozostałe) 

 

Krajowa indywidualna – 

uczelniana, wydziałowa 

75 (duże 

znaczenie) lub 

40 (pozostałe) 

 

Krajowa zbiorowa – 

uczelniana wydziałowa 

75 (duże 

znaczenie) lub 

40 (pozostałe) 

 

Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką 

zagraniczną 
10 

Umowa zawarta 

pomiędzy UŚ, a 

jednostką zagraniczną  

 

 

Wyróżniające wyniki w nauce: zaliczył rok studiów 

w terminie do 30 września oraz uzyskał średnią 

ocen nie niższą niż 4.5 z przedmiotów objętych 

programem studiów   
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Średnia ocen z 

przedmiotów 

objętych programem 

studiów: 

 

                 5 
6 

Potwierdza sekretariat 

SD 

 

 

            4.5 -4.9 

3 

 

      Liczba uzyskanych punktów: 

 

      ZASADY SZEGÓŁOWE  

1. Załączniki (poświadczenia) powinny być opisane i ponumerowane. Listę załączników należy 

dołączyć do wniosku.   

2. Każda publikacja może być przedstawiona tylko w jednym roku akademickim i tylko taka, która 

się ukazała.  

3. Obowiązują punkty czasopism z aktualnych list ministerialnych. 

4. Jeśli publikacja jest współautorska, punkty za publikacje są dzielone równo na współautorów 

(chyba, że dostarczone zostanie oświadczenie o innym procentowym podziale punktów) 

5. Charakter międzynarodowy konferencji naukowej odbywającej się w Polsce należy potwierdzić 

np. załączając jej program. Międzynarodowa konferencja to taka, na której referaty wygłaszają 

osoby z minimum 5 różnych, zagranicznych ośrodków naukowych.  

6. Z uczestnictwa w jednej konferencji naukowej można przedstawić maksymalnie jedno wystąpienie 

ustne oraz jeden poster. 

7. Wnioski nie spełniające któregokolwiek z powyższych punktów będą odrzucane ze względów 

formalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 
VI. STUDIA DOKTORANCKIE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH, PROWADZONE 

DOTYCHCZAS NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI 

 

 

A. Wyróżniające wyniki w nauce  

 

 Zaliczenie roku studiów nie później niż w terminie do 30 września (potwierdzone na 

podstawie wpisu w indeksie i karcie egzaminacyjnej). 

 Uzyskanie średniej ocen nie niższej niż 4,50 

 

B. Osiągnięcia naukowe: 

 

Pozycja zaliczona jako złożona do druku w jednym roku nie może być wpisana w kolejnym wniosku jako 

opublikowana. Publikacją nie jest sprawozdanie z konferencji, seminarium, konkursu itp. 

 

Publikacje (punkty przyznawane za każdą z osobna): 

 

 publikacja samodzielna (monografia, podręcznik akademicki, komentarz itp.)       25 pkt. 

                        

  - w języku obcym                 35 pkt. 

 

 publikacja (niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej) o objętości 

przynajmniej połowy arkusza wydawniczego (co najmniej 20 tys. znaków ze spacjami, ok. 9 stron)

                                12 pkt. 
  - w języku obcym                     15 pkt. 

 samodzielna publikacja w punktowanym czasopiśmie  o objętości przynajmniej połowy arkusza 

wydawniczego (co najmniej 20 tys. znaków ze spacjami, ok. 9 stron)    

        12 pkt. + ilość punktów z listy ministerialnej 

  - w języku obcym    15 pkt. + ilość punktów z listy ministerialnej 

 

 publikacja we współautorstwie w języku polskim (niesamoistne części wydawnictwa – 

współautorstwo rozdziału w pracy zbiorowej) o objętości przynajmniej połowy arkusza 

wydawniczego (co najmniej 20 tys. znaków ze spacjami, ok. 9 stron)            8 pkt. 

  - w języku obcym               10 pkt. 

 

 niesamodzielna publikacja w punktowanym czasopiśmie o objętości przynajmniej połowy arkusza 

wydawniczego (co najmniej 20 tys. znaków ze spacjami, ok. 9 stron)               

           8 pkt. + ilość punktów z listy ministerialnej 

  - w języku obcym     10 pkt. + ilość punktów z listy ministerialnej 

 

 publikacja samodzielna (artykuł, publikacja w materiałach pokonferencyjnych, glosa itp. 6 pkt. 

  - w języku obcym                       8 pkt. 

 

 publikacja we współautorstwie (artykuł, publikacja w materiałach pokonferencyjnych, glosa itp.)

                                 4 pkt. 

  - w języku obcym                                6 pkt. 

 

Udział czynny w konferencjach, programach i seminariach (za każde wystąpienie z osobna, 

maksymalnie 5 wystąpień): 

 

 udział w konferencji wraz z wygłoszeniem referatu w języku obcym     12 pkt. 

 udział w konferencji wraz z wygłoszeniem referatu w języku polskim     8 pkt. 

         

 

  Referatem wygłoszonym na konferencji nie jest wystąpienie podczas posiedzenia/seminarium   

  Katedry na WPiA UŚ 
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Redakcja naukowa monografii, monografii wieloautorskiej lub numeru czasopisma      15 pkt.                    

 

Współredakcja naukowa monografii wieloautorskiej lub  numeru czasopisma          10 pkt. 

 

Udział doktoranta w przedsięwzięciach typu szkoła letnia, szkoła praw obcych,  

potwierdzony uzyskaniem dyplomu                          10 pkt. 

 

Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką zagraniczną                                                   10 pkt. 

 

Udział doktoranta w projektach badawczych:  

 projekt samodzielny  (finansowanie zewnętrzne, np. NCN)              20 pkt. 

 projekt zespołowy  (finansowanie zewnętrzne, np. NCN)              15 pkt. 
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VII. STUDIA DOKTORANCKIE W DZIEDZINIE NAUK TEOLOGICZNYCH, PROWADZONE 

DOTYCHCZAS NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM 

 

 

I. WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE – WYNIKI EGZAMINÓW 

 

Rodzaj pracy Liczba punktów 

Średnia ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów 

nie niższa niż 4,75 

5,000 – 10 pkt 

4,875-4,999 – 7 pkt 

4,750-4,874 – 5 pkt 

 

II. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

 

1. PUBLIKACJE - punktowane są publikacje wydane w poprzednim roku akad. 

Rodzaj publikacji Liczba punktów 

Monografia naukowa w języku polskim /obcym 25 pkt 

Publikacja w czasopiśmie naukowym – punktacja według listy czasopism punktowanych 

Rozdział w recenzowanej monografii naukowej  lub artykuł   

w recenzowanym (spoza listy MNiSW) czasopiśmie naukowym 

5 pkt 

Artykuł w czasopiśmie Teologia Młodych 4 pkt 

Redakcja recenzowanej monografii wieloautorskiej  5 pkt 

Publikacja omówienia, recenzji, sprawozdania lub komunikatu  0,5 pkt 

Publikacja omówienia, sprawozdania lub komunikatu w czasopismach 

Wydziału Teologicznego UŚ 
1 pkt 

Publikacja recenzji w czasopismach Wydziału Teologicznego UŚ 2 pkt 

 

2. KONFERENCJE NAUKOWE 

Rodzaj konferencji Liczba punktów 

Udział w konferencji naukowej/sympozjum z referatem (należy dostarczyć 

oryginalny tekst wystąpienia) 

2 pkt 

 

3. PROJEKTY BADAWCZE  

Rodzaj zaangażowania w grant Liczba punktów 

Grant ministerialny – sfinalizowany w poprzednim roku akad. 25 pkt 

 

Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką zagraniczną  - 10 pkt.  

 

- W przypadku doktorantów zatrudnionych na stanowisku asystenta w Wydziale Teologicznym UŚ punkty 

za postępy w pracy naukowej przyznawane są proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia: pół etatu 

asystenta – 50 % zdobytych punktów; pełny etat asystenta – 0 punktów. 

- W przypadku monografii i tekstów współautorskich punkty dzielą się proporcjonalnie do liczby autorów. 
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VIII. STUDIA DOKTORANCKIE W DZIEDZINIE NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH, 

PROWADZONE NA DOTYCHCZASOWYM WYDZIALE NAUK O ZIEMI 

 

A. WYRÓŻNIAJACE WYNIKI W NAUCE  

 

Zaliczenie roku studiów nie później niż w terminie do 30 września  

Średnia ocen z egzaminów nie niższa niż 4,5  

 

B. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE  
 

Publikacje (wszystkie publikacje mogą być wykazywane tylko raz, a warunkiem przyznania 

punktów jest dołączenie kopii publikacji lub uzyskanie nr DOI). 

 

Autorstwo (lub pierwszy autor) publikacji w czasopiśmie zagranicznym/polskim o zasięgu 

międzynarodowym indeksowanym w bazie danych ISI (tzw. lista filadelfijska”). Dotyczy czasopism  

z Części A obowiązującego wykazu MNiSW o punktacji od 30 do 50 pkt.   - 80 pkt. 

       

Współautorstwo publikacji w czasopiśmie zagranicznym/polskim o zasięgu międzynarodowym 

indeksowanym w bazie danych ISI (tzw. „lista filadelfijska”). Dotyczy czasopism z Części A 

obowiązującego wykazu MNiSW o punktacji od 30 do 50 pkt.      - 70 pkt.

     

Autorstwo (lub pierwszy autor) publikacji w czasopiśmie zagranicznym/polskim o zasięgu 

międzynarodowym indeksowanym w bazie danych ISI (tzw. lista filadelfijska”). Dotyczy czasopism  

z Części A obowiązującego wykazu MNiSW o punktacji od 15 do 25 pkt.   - 60 pkt.

               

Współautorstwo publikacji w czasopiśmie zagranicznym/polskim o zasięgu międzynarodowym 

indeksowanym w bazie danych ISI (tzw. „lista filadelfijska”). Dotyczy czasopism z Części A 

obowiązującego wykazu MNiSW o punktacji od 15 do 25 pkt.     – 50 pkt.

         

Autorstwo (lub pierwszy autor) publikacji w czasopiśmie zagranicznym/polskim o zasięgu 

międzynarodowym (w języku angielskim). Dotyczy czasopism z Części B obowiązującego wykazu 

MNiSW                - 25 pkt. 

 

Współautorstwo recenzowanych publikacji w czasopiśmie zagranicznym/polskim o zasięgu 

międzynarodowym (w języku angielskim). Dotyczy czasopism z Części B wykazu MNiSW  – 20 pkt.

     

Autorstwo (lub pierwszy autor) recenzowanych publikacji naukowych w czasopiśmie 

zagranicznym/polskim o zasięgu krajowym (nie wymienionych w częściach A i B obowiązującego wykazu 

MNiSW)           – 15 pkt.

             

Współautorstwo recenzowanych publikacji naukowych w czasopiśmie zagranicznym/polskim o zasięgu 

krajowym nie wymienionych w częściach A i B obowiązującego wykazu MNiSW)  – 10 pkt.

             

Autorstwo (lub pierwszy autor) recenzowanej  monografii                                     – 50 pkt.

       

Współautorstwo monografii wieloautorskiej        – 40 pkt.

           

Autorstwo rozdziału w monografii: 

w j. angielskim              - 15 pkt. 

w j. polskim              - 10 pkt. 

 

Autorstwo (lub pierwszy autor) publikacji w zwartych materiałach zagranicznych jednostek naukowych lub 

konferencji międzynarodowych indeksowanych w Web of Science     - 15 pkt.

        

Współautorstwo publikacji w zwartych materiałach zagranicznych jednostek naukowych lub konferencji 

międzynarodowych indeksowanych w Web of Science      – 10 pkt.

          

Autorstwo (lub pierwszy autor) publikacji w zwartych materiałach polskich jednostek naukowych lub 

konferencji krajowych              – 7 pkt. 
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Współautorstwo publikacji w zwartych materiałach polskich jednostek naukowych lub konferencji 

krajowych               – 5 pkt. 

 

Autorstwo (lub pierwszy autor) streszczenia w materiałach konferencji międzynarodowej  

(poniżej 3 stron)              – 5 pkt. 

 

Współautorstwo streszczenia w materiałach konferencji międzynarodowej (poniżej 3 stron)     – 3 pkt.

           

Autorstwo (lub pierwszy autor) streszczenia w materiałach konferencji krajowej (poniżej 3 stron)   – 3 pkt. 

 

Współautorstwo streszczenia w materiałach konferencji krajowej (poniżej 3 stron)                  – 2 pkt. 

          

Wystąpienia na konferencjach naukowych 

Wystąpienie na konferencji międzynarodowej (referat) – punktowane tylko w przypadku przedłożenia 

dokumentu od organizatorów konferencji o wygłoszonym referacie       – 10 pkt. 

 

Wystąpienie na konferencji międzynarodowej (poster)           – 7 pkt. 

 

Wystąpienie na konferencji krajowej (referat) – – punktowane tylko w przypadku przedłożenia dokumentu 

od organizatorów konferencji o wygłoszonym referacie          – 5 pkt. 

 

Wystąpienie na konferencji krajowej (poster)           – 3 pkt. 

 

Projekty badawcze 

Kierowanie projektami badawczymi zagranicznymi        – 30 pkt. 

 

Udokumentowany udział w projektach badawczych zagranicznych (w charakterze wykonawcy)   – 10 pkt. 

 

Kierowanie projektami badawczymi krajowymi (z wyłączeniem projektów uczelnianych)   – 20 pkt. 

 

Udokumentowany udział w projektach badawczych krajowych (z wyłączeniem projektów uczelnianych  

i tylko w charakterze wykonawcy)            – 5 pkt. 

Kierowanie projektem badawczym uczelnianym (pod warunkiem realizacji projektu zgodnie  

z harmonogramem)              – 3 pkt. 

 

Udokumentowany udział w badaniach terenowych lub szkołach zagranicznych       – 5 pkt. 

 

Udokumentowany udział w badaniach terenowych lub szkołach krajowych       – 2 pkt. 

 

Dokumentacje, opracowania i ekspertyzy  dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych (suma 

punktów uzyskana za aktywności wymienione powyżej nie może przekroczyć 25% ogółu uzyskanych 

punktów) 

 

Udokumentowany udział w opracowaniach, dokumentacjach, ekspertyzach dla potrzeb interesariuszy 

zewnętrznych, np. instytucji naukowych, oświatowych, gospodarczych, samorządowych (jeśli opracowania 

mają charakter powtarzalny, to oceniana aktywność punktowana jest jednokrotnie)     – 15 pkt.  

 

Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką zagraniczną         - 10 pkt.  
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IX. STUDIA DOKTORANCKIE W DZIEDZINIE NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH, 

PROWADZONE NA DOTYCHCZASOWYM WYDZIALE BIOLOGII I OCHRONY 

ŚRODOWISKA — ADVANCED METHODS IN BIOTECHNOLOGY AND BIODIVERSITY — 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

Kryterium Charakterystyka Punkty 
Punkty 

doktoranta 

 

Numery 

załączników 

 

Sposób 

poświadczenia 

Średnia ocen 

4,5 - 4,99 1 
 

 Indeks 

5 2 
 

 Indeks 

Osiągnięcia 

naukowe - 

publikacje 

(autorstwo lub 

współautorstwo) 

Artykuły  

w czasopiśmie z listy 

A MNiSW 

Jak punkty 

czasopisma  
 

Str. tytułowa lub  

e-mail  

z wydawnictwa 

o przyjęciu 

pracy do druku 

Artykuły w 

czasopiśmie z listy B 

MNiSW  (powyżej 2 

stron samego tekstu) 

Jak punkty 

czasopisma  
 Jak wyżej 

Krótkie doniesienia 

w czasopiśmie z listy 

B MNiSW lub 

artykuły poniżej 2 

stron tekstu 

(maksymalna suma 

punktów =  15) 

Połowa 

punktów 

czasopisma 

  Jak wyżej 

Publikacja naukowa 

w czasopiśmie spoza 

listy czasopism 

punktowanych  

1 
 

 
Jak wyżej 

 

Osiągnięcia 

naukowe – 

monografie* 

(autorstwo lub 

współautorstwo) 

Monografia naukowa 

lub rozdział w 

monografii, w której 

liczba autorów nie 

przekracza 3 

25   Jak wyżej 

Monografia naukowa 

wieloautorska lub 

rozdział w 

monografii 

wieloautorskiej, w 

której liczba autorów 

wynosi, co najmniej 

4 

15   Jak wyżej 

Osiągnięcia 

naukowe – 

kierownik 

grantu 

(projektu 

naukowego) 

 

Międzynarodowe 20   Umowa 

grantowa lub 

decyzja o 

przyznaniu Krajowe 15   

Uczelniane, 

wydziałowe 
5   

Zaświadczenie 

opiekuna 

naukowego/ 

promotora 
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Osiągnięcia 

naukowe - 

udział w 

grantach 

(projektach 

naukowych) 

(wykonawca; 

maksymalnie 3 

granty) 

Międzynarodowe 12   

Umowa lub 

zaświadczenia 

kierownika 

grantu 

Krajowe 10   

Uczelniane, 

wydziałowe 
3   

Osiągnięcia 

naukowe – 

patent lub wzór 

użytkowy 

(charakter 

naukowy, 

związany z 

kierunkiem 

studiów) 

Zgłoszenie 

wynalazku lub wzoru 

użytkowego/ 

przemysłowego 

5   

Potwierdzenie  

z Urzędu 

Patentowego RP 
Uzyskanie patentu 

lub prawa 

ochronnego na wzór 

użytkowy/ 

przemysłowy 

15   

Osiągnięcia 

naukowe - 

konferencje 

(udział czynny: 

autorstwo lub 

współautorstwo) 

Międzynarodowe - 

referat 
6 

 
 

Materiały 

konferencyjne - 

strony zaw. 

nazwisko 

autora, tytuł 

prezentacji lub 

posteru, nazwa  

i termin 

konferencji lub 

certyfikat 

Międzynarodowe - 

plakat 
4 

 
 

Krajowe - referat 5   

Krajowe - plakat 3   

Realizacja doktoratu wspólnego  

z jednostką zagraniczną 
10   

Umowa zawarta 

pomiędzy UŚ, a 

jednostką 

zagraniczną  

  

  
SUMA 

 
 

 

 

 

 

* za monografię naukową uznaje się osiągnięcie naukowe spełniające warunki określone  

   w  Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r.  
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X. STUDIA DOKTORANCKIE W DZIEDZINIE NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH, 

PROWADZONE W INSTYTUCIE INFORMATYKI ORAZ W INSTYTUCIE NAUKI  

O MATERIAŁACH (W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM), NA DOTYCHCZASOWYM 

WYDZIALE INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH 

 

INSTYTUT INFORMATYKI – DYSCYPLINA INFORMATYKA  

 

Stypendium rektora dla doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów przysługuje doktorantowi, który 

w poprzednim roku studiów spełnił następujące warunki: 

 

1. Zaliczył rok studiów nie później niż w terminie do 30 września.  

2. uzyskał za poprzedni rok studiów wyróżniające wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe lub 

artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 

krajowym 

 

3. Przy ubieganiu się o stypendium rektora każde z uzyskanych osiągnięć oceniane jest odrębnie 

według następującej punktacji: 

 

a) Wyróżniające wyniki w nauce. Aby ubiegać się o stypendium rektora doktorant musi uzyskać 

z egzaminów średnią ocen nie niższą niż 4,5.  

 

Punkty za wyniki w nauce przyznawane są na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich uzyskanych 

ocen: 

 

Średnia wszystkich ocen 5,00 – 4,75 = 5 pkt. 

Średnia wszystkich ocen 4,74 – 4,50 = 4 pkt. 

 

b) osiągnięcia naukowe (należy wykazać osiągnięcia tylko za poprzedni rok akademicki). 

 

Punkty za dorobek naukowy przyznawane są wg następujących kryteriów: 

 Publikacje naukowe – punktacja wg kryteriów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

opublikowanych w „Wykazie wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich 

publikację naukową”. 

 Prezentacje ustne na konferencjach międzynarodowych – 20 pkt. za każdą prezentację 

wygłoszoną osobiście. 

 Prezentacje ustne na konferencjach krajowych – 10 pkt. za każdą prezentację wygłoszoną 

osobiście. 

 Postery na konferencjach międzynarodowych – 10 pkt. za każdą prezentację; konieczny osobisty 

udział w konferencji. 

 Postery na konferencjach krajowych – 5 pkt. za każdą prezentację; konieczny osobisty udział  

w konferencji. 

 Patenty – 20 pkt. za każdy patent  

 Autorskie opracowania dla przedsiębiorstw, autorskie wdrożenia, wzory użytkowe objęte 

ochroną na terenie całej Unii  Europejskiej (10 pkt. za każde udokumentowane autorskie 

opracowanie lub autorskie wdrożenie ściśle związane z wynikami badań naukowych doktoranta) 

 Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką zagraniczną – 10 pkt.  

 Osiągnięcie naukowe – grant badawczy. Można wykazać grant, w którym doktorant jest 

kierownikiem i finansuje działania badawcze (oprócz części stypendialnej): 50 pkt. za grant 

przyznany, 20 pkt. za złożony wniosek jeżeli został zakwalifikowany do drugiego etapu oceny 

merytorycznej, 10 pkt. za złożony wniosek (jeżeli wniosek został słabo oceniony przez ekspertów  

i została nałożona karencja wówczas punkty nie będą przyznane). 

 

UWAGA:  

Uwzględnia się tylko prace opublikowane (wymagana kopia pierwszej strony opublikowanego artykułu) 

lub przyjęte do druku (wymagane potwierdzenie wydawnictwa). 

 



20 

 
Merytorycznej oceny osiągnięć na podstawie złożonych dokumentów dokonują opiekunowie 

naukowi/promotorzy, potwierdzając spełnienie przez nich wymaganych kryteriów. 

 

Doktorant zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 1. 

 

 

Załącznik nr 1           Sosnowiec, dnia ……………………… 

 

 

Załącznik do stypendium rektora  

 

 

Imię i Nazwisko doktoranta ……………………………………………………………………. 

 

Indeks złożony w dziekanacie w dniu (wypełnia dziekanat )………………………………. 

 

 

1. Średnia ocen (wypełnia dziekanat) 

 

Średnia ocen 

z egzaminów 

Średnia ze 

wszystkich 

ocen 

Średnia w pkt. 

   

 

2. Realizacja prac naukowo-badawczych (wypełnia Opiekun/Promotor wpisując w pustą kolumnę 

punkty i swój podpis) 

 

Publikacje naukowe 

(punktacja wg kryteriów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego) 

 

Prezentacje ustne na konferencjach międzynarodowych (20 

pkt. za każdą wygłoszoną prezentację) 
 

Prezentacje ustne na konferencjach krajowych (10 pkt. za 

każdą wygłoszoną prezentację) 
 

Postery na konferencjach międzynarodowych (10 pkt. za 

każdy poster – konieczny osobisty udział w konferencji) 
 

Postery na konferencjach krajowych (5 pkt. za każdy poster – 

konieczny osobisty udział w konferencji) 
 

Patent (20 pkt. za każdy patent)  
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Autorskie opracowania dla przedsiębiorstw oraz wdrożenia 

(10 pkt. za każde udokumentowane  autorskie opracowanie 

lub autorskie wdrożenie) 

 

Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką zagraniczną  

(10 pkt.) 
 

Osiągnięcie naukowe – grant badawczy. Można wykazać 

grant, w którym doktorant jest kierownikiem i finansuje 

działania badawcze (oprócz części stypendialnej): (50 pkt.) za 

grant przyznany, (20 pkt.) za złożony wniosek jeżeli został 

zakwalifikowany do drugiego etapu oceny merytorycznej, (10 

pkt.) za złożony wniosek (jeżeli wniosek został słabo 

oceniony przez ekspertów i została nałożona karencja 

wówczas punkty nie będą przyznane). 
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INSTYTUT NAUKI O MATERIAŁACH – DYSCYPLINA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA  

 

Stypendium rektora dla doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów przysługuje doktorantowi, który 

w poprzednim roku studiów spełnił następujące warunki: 

 

1. Zaliczył rok studiów nie później niż w terminie do 30 września.  

2. uzyskał za poprzedni rok studiów wyróżniające wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe lub 

artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 

krajowym 

 

3. Przy ubieganiu się o stypendium rektora każde z uzyskanych osiągnięć oceniane jest odrębnie 

według następującej punktacji: 

 

a) Wyróżniające wyniki w nauce. Aby ubiegać się o stypendium rektora doktorant musi uzyskać 

z egzaminów średnią ocen nie niższą niż 4,5.  

 

Punkty za wyniki w nauce przyznawane są na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich uzyskanych 

ocen: 

 

Średnia wszystkich ocen 5,00 – 4,75 = 5 pkt. 

Średnia wszystkich ocen 4,74 – 4,50 = 4 pkt. 

 

b) osiągnięcia naukowe (należy wykazać osiągnięcia tylko za poprzedni rok akademicki) 

 

Punkty za dorobek naukowy przyznawane są wg następujących kryteriów: 

 Publikacje naukowe – punktacja wg kryteriów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

opublikowanych w „Wykazie wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich 

publikację naukową”. 

 Prezentacje ustne na konferencjach międzynarodowych – 24 pkt. za każdą prezentację 

wygłoszoną osobiście. 

 Prezentacje ustne na konferencjach krajowych – 10 pkt. za każdą prezentację wygłoszoną 

osobiście. 

 Postery na konferencjach międzynarodowych – 10 pkt. za każdą prezentację; konieczny osobisty 

udział w konferencji. 

 Postery na konferencjach krajowych – 5 pkt. za każdą prezentację; konieczny osobisty udział  

w konferencji. 

   Patent (30 punktów za każdy patent);  

 Opracowania dla przedsiębiorstw (10 punktów za każde udokumentowane opracowanie); 

 Wdrożenia (50 punktów za każde udokumentowane wdrożenie). 

 Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką zagraniczną – 10 pkt.  

 Osiągnięcie naukowe – grant badawczy. Można wykazać grant, w którym doktorant jest 

kierownikiem i finansuje działania badawcze (oprócz części stypendialnej): 50 pkt. za grant 

przyznany, 20 pkt. za złożony wniosek jeżeli został zakwalifikowany do drugiego etapu 

oceny merytorycznej, 10 pkt. za złożony wniosek (jeżeli wniosek został słabo oceniony 

przez ekspertów i została nałożona karencja wówczas punkty nie będą przyznane). 
 

 

UWAGA:  
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Uwzględnia się tylko prace opublikowane (wymagana kopia pierwszej strony opublikowanego artykułu) 

lub przyjęte do druku (wymagane potwierdzenie wydawnictwa). 

 

 

Merytorycznej oceny osiągnięć naukowych na podstawie złożonych dokumentów dokonują opiekunowie 

naukowi/promotorzy, potwierdzając spełnienie przez nich wymaganych kryteriów. 

 

Doktorant zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium załącznik nr.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr. 1           Sosnowiec, dnia ……………………… 

 

 

Załącznik do stypendium rektora 

 

 

Imię i Nazwisko doktoranta ……………………………………………………………………. 

 

 

Indeks złożony w dziekanacie w dniu (wypełnia dziekanat )………………………………. 

 

 

3. Średnia ocen (wypełnia dziekanat) 

 

Średnia ocen 

z egzaminów 

Średnia ze 

wszystkich 

ocen 

Średnia w pkt. 

 

 

  

 

4. Realizacja prac naukowo-badawczych (wypełnia Opiekun/Promotor wpisując w pustą kolumnę 

punkty i swój podpis) 

 

Publikacje naukowe 

(punktacja wg kryteriów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego) 

 

Prezentacje ustne na konferencjach międzynarodowych  

(24 pkt. za każdą wygłoszoną prezentację) 
 

Prezentacje ustne na konferencjach krajowych (10 pkt. za 

każdą wygłoszoną prezentację) 
 

Postery na konferencjach międzynarodowych (10 pkt. za 

każdy poster – konieczny osobisty udział w konferencji) 
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Postery na konferencjach krajowych (5 pkt. za każdy poster 

– konieczny osobisty udział w konferencji) 
 

Patent (30 pkt. za każdy)  

Opracowania dla przedsiębiorstw oraz wdrożenia (10 pkt. za 

każde udokumentowane opracowanie) 
 

Wdrożenia (50 punktów za każde udokumentowane 

wdrożenie). 
 

Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką zagraniczną  

(10 pkt. ) 
 

Osiągnięcie naukowe – grant badawczy. Można wykazać 

grant, w którym doktorant jest kierownikiem i finansuje 

działania badawcze (oprócz części stypendialnej): (50 pkt.) 

za grant przyznany, (20 pkt.) za złożony wniosek jeżeli 

został zakwalifikowany do drugiego etapu oceny 

merytorycznej, (10 pkt.) za złożony wniosek (jeżeli wniosek 

został słabo oceniony przez ekspertów i została nałożona 

karencja wówczas punkty nie będą przyznane). 
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XI. STUDIA DOKTORANCKIE W DZIEDZINIE NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH 

PROWADZONE W INSTYTUCIE CHEMII; INSTYTUCIE FIZYKI (W JĘZYKU POLSKIM  

I ANGIELSKIM); INSTYTUCIE MATEMATYKI NA DOTYCHCZASOWYM WYDZIALE 

MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII 

 

 

1. Zaliczenie poprzedniego roku studiów najpóźniej do 30 września. 

2. Średnia ocen uzyskanych w trakcie poprzedniego roku studiów nie może być niższa niż 4,5 

(liczba uzyskanych punktów jest równa średniej ocen). 

3. Dorobek publikacyjny za poprzedni rok punktowany zgodnie z kryteriami MNiSW. 

Liczba uzyskanych punktów jest równa sumie punktów za publikacje z wykazu czasopism 

naukowych MNiSW z roku, w którym ukazała się publikacja. 

4. Przygotowywane, wysłane i recenzowane prace naukowe nie zostaną uwzględnione.  

5. Czynny udział w konferencjach punktowany będzie następująco: 

• ustne wystąpienie w języku angielskim na konferencji międzynarodowej – 25 pkt 

• ustne wystąpienie w języku polskim – 15 pkt 

• poster w języku angielskim na konferencji międzynarodowej – 10 pkt 

• poster w języku polskim – 5 pkt 

6. Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką zagraniczną – 10 pkt.  

7. Osiągnięcie naukowe – grant badawczy. Można wykazać grant, w którym doktorant jest 

kierownikiem i finansuje działania badawcze (oprócz części stypendialnej): 50 pkt. za grant 

przyznany, 20 pkt. za złożony wniosek jeżeli został zakwalifikowany do drugiego etapu oceny 

merytorycznej, 10 pkt. za złożony wniosek (jeżeli wniosek został słabo oceniony przez 

ekspertów i została nałożona karencja wówczas punkty nie będą przyznane). 
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