
Załącznik nr 3  
do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego  

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  
na stacjonarnych studiach doktoranckich  

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach  
	  

Kryteria przyznawania zwiększonego stypendium doktoranckiego 
 
 
1. Doktoranci na pierwszym roku studiów doktoranckich. 

Za bardzo dobre wyniki w nauce rozumie się: 
a) średnią ocen co najmniej 4,51 w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów 

magisterskich 
forma potwierdzenia: zaświadczenie z odpowiedniego dziekanatu potwierdzające uzyskaną 
średnią ocen (oryginał) 
b) min. 85% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu 

rekrutacyjnym na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 
forma potwierdzenia: decyzja o przyjęciu na studia doktoranckie (kopia) 
 

2. Doktoranci na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich wyróżniający się 
osiągnięciami w pracy badawczej lub dydaktycznej w poprzednim roku studiów. 

 
Udział w konferencjach naukowych (waga 15%) 

Rodzaj konferencji Liczba punktów 
Krajowa Wygłoszenie referatu 2 

Poster/plakat/komunikat 1 
Międzynarodowa  Wygłoszenie referatu w języku obcym 8 

Poster/plakat/komunikat w języku obcym 6 
Wygłoszenie referatu w języku polskim 5 
Poster/plakat/komunikat w języku polskim 3 

Forma potwierdzenia: dokument potwierdzający udział w konferencji/przedstawienia 
posteru/wygłoszenie prezentacji  
 
Wykaz publikacji  (tylko recenzowane, na podstawie przyjęcia do druku1, waga 20%) 

Rodzaj publikacji Liczba punktów 
W czasopiśmie zamieszczonym na liście filadelfijskiej  Wg listy 
W czasopiśmie międzynarodowym (spoza z listy filadelfijskiej) 10 
Publikacja w języku polskim w czasopiśmie nieznajdujacym się 
w wykazie czasopism punktowanych MNiSW 

3 

Publikacja w języku obcym w czasopiśmie nieznajdujacym się 
w wykazie czasopism punktowanych MNiSW 

8 

Publikacja w czasopismie znajdujacym sie w wykazie czasopism 
punktowanych MNiSW 

według listy 
MNiSW 

Autorstwo monografii lub podręcznika w języku polskim  10 
Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku polskim  5 
Autorstwo monografii lub podręcznika w języku obcym 20 
Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku obcym  10 
W materiałach z konferencji naukowej: 
− W języku polskim 
− W języku obcym 

 
2 
4 

Forma potwierdzenia: kopia publikacji – tylko strony potwierdzające tytuł 
czasopisma/monografii/podręcznika, nazwisko autora, recenzenci, komitetem wydawniczy, spis treści i 
pierwsza strona swojego artykułu/rozdziału  
 

                                                
1 Wykazywane tylko w jednym roku; po ukazaniu się publikacji nie można jej wykazywać w następnym roku  



Pozostałe osiągnięcia naukowe (10%) 
Uczestnictwo w wymianie naukowej międzynarodowej (w zależności od czasu trwania od 1 do 9 pkt) 
Uczestnictwo w wymianie naukowej międzyuczelnianej (w zależności od czasu trwania od 1 do 5 pkt) 
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III indywidualnie lub drużynowo) lub uzyskanie nagrody w 
konkursach naukowych za granicą (od 3 do 7 pkt) 
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III indywidualnie lub drużynowo) lub uzyskanie nagrody w 
konkursach naukowych w kraju (od 2 do 5 pkt) 
 
Projekty badawczo-naukowe (waga 20%) 

Projekty  Liczba punktów 
Polskie projekty naukowe, np.: NCN, NCBiR, FNP, itp. 
a) udział jako kierownik  
 
b) udział jako wykonawca  
 
 
 
c) współpraca przy realizacji projektu  
d) aktywność w pozyskiwaniu środków na finansowanie 
projektów badawczych  

 
10 

 
do 10% zaangażowania w 
realizację projektu - 4 pkt  

(co kolejne 10% punktacja wrasta 
o 2 pkt) 

2 
3 

Międzynarodowe projekty naukowe, np.: 7PR, MCurie 
 

Punktacja jak w polskich 
projektach naukowych 
przemnożona przez 2 

Udział w innych projektach, np.: EFS 
 

2 

Forma potwierdzenia: w przypadku gdy doktorant jest kierownikiem: kopia stron umowy (w przypadku 
realizacji projektu) z widocznym nazwiskiem kierownika, w przypadku gdy doktorant jest wykonawcą 
potwierdzenie kierownika projektu (lub kopia stron umowy z widocznym nazwiskiem kierownika i 
wykonawcy) 
 
Staże naukowe, warsztaty i szkolenia naukowe (waga 20%) 
Prowadzone na terenie Polski - punktacja w zależności od liczby dni (od 5 pkt do 20 pkt)  
Prowadzone poza terenem Polski - punktacja w zależności od liczby dni (od 10 pkt do 20 pkt)  
Warsztaty i szkolenia muszą być związane z realizowaną pracą doktorską 
Forma potwierdzenia: dokument potwierdzający odbycie stażu/szkolenia/warsztatu wraz z 
uzasadnieniem powiązania tematyki stażu/szkolenia/warsztatów z tematyką pracy doktorskiej; podać 
jednostkę wysyłającą na staż/warsztaty/szkolenie 
 
Osiągnięcia dydaktyczne (waga 15%)  
Przy ocenie osiągnięć dydaktycznych bierze się pod uwagę w szczególności następujące dokonania: 

a) wprowadzenie nowych programów i form nauczania (kształcenia) (od 5 do 10 pkt) 
a) wyjątkowe i udokumentowane osiągnięcia w zakresie organizacji procesu naukowo-

dydaktycznego (od 5-10 pkt), 
b) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów (od 5 do 10 pkt), 
c) organizacja i uczestnictwo w festiwalach nauki, itp., organizacja i przeprowadzenie warsztatów 

dla studentów (od 3 do 7 pkt), 
d) uczestnictwo w programie dydaktycznym Erasmus i pokrewnych (od 3 do 7 pkt). 

Forma potwierdzenia: certyfikaty, dyplomy, pisma władz uczelni itp. 
 


