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Załącznik nr 6a do Regulaminu ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 

 

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW 

DO WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW 

DOKTORANCKICH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA DOKTORANCKIE PRZED 

ROKIEM AKADEMICKIM 2019/2020 

 

§ 1 

1. Stypendium rektora może być przyznane uczestnikom studiów doktoranckich, którzy w 

roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełniają łącznie trzy 

warunki:  

a. terminowo zaliczyli wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów na 

dany rok oraz uzyskali średnią z zaliczeń/egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich co najmniej 4,01; 

b. wykazali się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy 

doktorskiej; 

c. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet wykazali się 

szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

 

§ 2 

1. Dokonując oceny spełnienia przez uczestnika studiów doktoranckich warunków o których 

mowa w § 1 Komisja Stypendialna dla uczestników studiów doktoranckich kieruje się 

szczegółowymi kryteriami : 

1) Średnia ocen z zaliczeń/egzaminów objętych programem studiów doktoranckich 

musi być wyższa od 4,00. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej  

a) Publikacje naukowe (tylko recenzowane) – na podstawie przyjęcia do druku: 

Rodzaj publikacji Liczba punktów 

W czasopiśmie zamieszczonym w wykazie czasopism punktowanych 

MNiSzW 

Wg listy 

Publikacja w języku polskim w czasopiśmie nieznajdującym się 

w wykazie czasopism punktowanych MNiSW 

3 

Publikacja w języku obcym w czasopiśmie nieznajdującym się 

w wykazie czasopism punktowanych MNiSW 

8 

Autorstwo monografii lub podręcznika w języku polskim  10 

Autorstwo monografii lub podręcznika w języku obcym  20 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku polskim 5 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku obcym  10 

Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej 

uwzględnionej w Web of Science 

10 

Forma potwierdzenia: kserokopie stron potwierdzających tytuł 

czasopisma/monografii/podręcznika, nazwisko autora,  recenzentów, komitet wydawniczy, 

spisu treści i pierwszej strony swojego artykułu/rozdziału 

Średnia ocen - przedziały Punktacja 

4,01 – 4,20 2 

4,21 – 4,40 3 

4,41 – 4,60 4 

4,61 - 4,80 5 

4,81 – 5,00 6 
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Uwaga! 

- przez publikację naukową rozumie się recenzowany artykuł naukowy zamieszczony 

w czasopiśmie naukowym, prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych 

o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, przedstawiający 

metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego 

wyniki, wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię) 

- publikacje można wykazywać tylko w jednym roku, po ukazaniu się publikacji nie można 

jej wykazywać w roku następnym 

- wykazywane są tylko publikacje z roku akademickiego poprzedzającego rok przyznania 

stypendium 

- wznowienia nie są punktowane 

- w przypadku współautorstwa liczba punktów przyznawana jest proporcjonalnie do liczby 

autorów, domniemywa się że udziały autorów są równe 

- w pracy zbiorowej w przypadku autorstwa więcej niż jednego rozdziału, suma uzyskanych 

punktów nie może być wyższa od liczby punktów uzyskanych za autorstwo 

monografii/podręcznika 

- abstrakt nie jest publikacją  

- ilekroć jest mowa o języku obcym rozumie się przez to język kongresowy: angielski, 

niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski 

 

b) Udział w konferencjach naukowych, sympozjach naukowych 

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: zaświadczenie organizatora o uczestnictwie w konferencji naukowej 

z uwzględnieniem formy uczestnictwa, terminem, miejscem konferencji oraz tytułem 

wystąpienia oraz program konferencji i abstrakt wystąpienia 

Uwaga! 

- w przypadku wystąpień we współautorstwie liczba punktów dzielona jest proporcjonalnie do 

liczby autorów 

- nie jest punktowany udział w konferencjach bez wystąpienia 

- nie przyznaje się punktów za udział w seminariach, szkoleniach, itp. 

- nie przyznaje się punktów za prace organizacyjne związane z organizacją konferencji 

- za udział w panelach dyskusyjnych na konferencjach przyznaje się połowę punktów 

należnych za referat 

 

c) Udział w projektach badawczych wg pełnionej funkcji (np. granty promotorskie) 

Rodzaj zaangażowania w grant Liczba punktów 

Polskie projekty naukowe, np.: NCN, NCBiR, FNP, itp. 

a) udział jako kierownik  

 

b) udział jako wykonawca  

 

 

 

 

c) aktywność w pozyskiwaniu środków na finansowanie 

projektów badawczych - złożenie indywidualnego wniosku o 

finansowanie projektu badawczego 

 

10 

 

do 10% zaangażowania w 

realizację projektu - 4 pkt 

(co kolejne 10% punktacja 

wrasta o 2 pkt), w sumie 

nie więcej niż 10 pkt. 

3 
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Międzynarodowe projekty naukowe, np.: Horyzont 2020, 

Granty Wyszehradzkie, itp.  

 

Punktacja jak w polskich 

projektach naukowych 

przemnożona przez 2 

Udział w innych projektach np. EFS 2 

Udział w badaniach statutowych1 2 

Projekt indywidualny w ramach tzw. młodych naukowców2 5 

Forma potwierdzenia: w przypadku gdy uczestnik studiów doktoranckich jest 

kierownikiem: kopia stron umowy (w przypadku realizacji projektu) z widocznym 

nazwiskiem kierownika, w przypadku gdy uczestnik studiów doktoranckich jest wykonawcą 

potwierdzenie kierownika projektu z określeniem procentowego zaangażowania w realizację 

projektu; zaświadczenie z Biura Badań i Projektów Naukowych 

d) Otwarcie przewodu doktorskiego: 

na I lub II roku – 10 pkt. 

na III roku – 6 pkt. 

na IV roku – 3 pkt. 

Otwarcie przewodu wykazywane jest w tym roku akademickim, w którym nastąpiło 

otwarcie. 

e) Zaprezentowanie tez rozprawy doktorskiej na posiedzeniu katedry/zakładu - 2pkt.  

f) Pozytywna opinia opiekuna naukowego/promotora dot. postępów w przygotowaniu 

pracy doktorskiej (0-3pkt) (m.in. przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy, 

przygotowanie tez)3 

 

3) Zaangażowanie w pracę dydaktyczną  

Rodzaj pracy naukowo-dydaktycznej Liczba punktów 

Udokumentowany czynny udział w działalności koła naukowego 

doktorantów lub studentów   

2 

Przygotowanie autorskiego konspektu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, ocenionych przez promotora lub opiekuna naukowego 

lub sylabusa4  

2 

Notatka z hospitacji zajęć sporządzona przez opiekuna 

naukowego/promotora uczestnika studiów doktoranckich 

2 

Pozytywny wynik5 badania ankietowego przeprowadzonego wśród 

studentów przez Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia 

2 

Udział w projektach dydaktycznych: 

-krajowych – kierownik 

-krajowych –wykonawca 

-międzynarodowych – kierownik 

-międzynarodowych - wykonawca 

 

6 

3 

10 

5 

Forma potwierdzenia: opinia opiekuna koła naukowego lub kierownika katedry/zakładu, opinia 

opiekuna naukowego/promotora, kopia wyników ankiety, notatka z hospitacji (kopia),  

w przypadku gdy uczestnik studiów doktoranckich jest kierownikiem: kopia stron umowy  

(w przypadku realizacji projektu) z widocznym nazwiskiem kierownika, w przypadku gdy 

uczestnik studiów doktoranckich jest wykonawcą potwierdzenie kierownika projektu  

z określeniem procentowego zaangażowania w realizację projektu 

Uwaga! W przypadku, gdy uczestnik studiów doktoranckich nie spełni łącznie 

warunków określonych w § 1 otrzymuje 0 punktów. 

                                                 
1 Niezależnie od procentowego zaangażowania w wykonanie projektu  
2 W przypadku tego projektu nie jest punktowane samo złożenie wniosku o finansowanie badań.  
3 Musi zawierać procentowe zaawansowanie pracy doktorskiej  
4 Maksymalnie dwa przedmioty.  
5 Ocena powyżej średniej wydziałowej 


