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Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększania 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych dla doktorantów Wydziału Teologicznego UŚ od roku 

akademickiego 2017/2018 

 
PODSTAWA PRAWNA 

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.  

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich 

- Zarządzenie nr 54 Rektora UŚ z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu 

przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim 

 w Katowicach” oraz wytycznych w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich  

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z późn. zm. 

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE 

I rok: Podstawą wyłonienia uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego na 

pierwszym roku studiów jest wynik postępowania kwalifikacyjnego. Stypendium może być 

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

II-IV rok: 
Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być 

przyznane doktorantowi, który: 

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich oraz uzyskał średnią ocen  

z egzaminów i zaliczeń (bez seminarium naukowego) nie niższą niż 4,50, przy zastosowaniu 

skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim; 

2) wykazuje się zaangażowaniem w: 

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo 

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni; 

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej. 

 

Kandydaci do stypendium są kwalifikowani na podstawie list rankingowych oddzielnych dla 

każdego roku studiów. Na pierwszym miejscu listy rankingowej znajduje się doktorant, który 

uzyskał najwyższą liczbę punktów. 

 

STYPENDIUM „PROJAKOŚCIOWE” 

I rok: Podstawą wyłonienia uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na 

pierwszym roku studiów jest wynik postępowania kwalifikacyjnego. Stypendium może być 

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

II-IV rok: 
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który: 

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich oraz uzyskał średnią ocen  

z egzaminów i zaliczeń (bez seminarium naukowego) nie niższą niż 4,50, przy zastosowaniu 

skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim; 
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2) wykazuje się zaangażowaniem w: 

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo 

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni; 

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie zwiększenia 

stypendium wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

Kandydaci do zwiększenia stypendium są kwalifikowani na podstawie list rankingowych 

oddzielnych dla każdego roku studiów. Na pierwszym miejscu listy rankingowej znajduje się 

doktorant, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. 

 

Dodatkowe kryteria wyłonienia najlepszych 30% doktorantów 

 

I rok: Jeżeli na końcu listy kandydatów uprawnionych do zwiększenia stypendium znajduje się 

kilku doktorantów z tym samym wynikiem, a przyznanie zwiększenia stypendium im 

wszystkim przekroczyłoby sumę 30% doktorantów studiów stacjonarnych pierwszego roku, 

kryterium decydującym jest ostateczny wynik studiów magisterskich, których ukończenie jest 

podstawą przyjęcia na studia. 

 

II-IV rok: Jeżeli  na końcu listy kandydatów uprawnionych do stypendium znajduje się kilku 

doktorantów z tym samym wynikiem, a przyznanie zwiększenia stypendium im wszystkim 

przekroczyłoby sumę 30% doktorantów studiów stacjonarnych danego roku i wszystkie podane 

kryteria szczegółowe okazują się niewystarczające, decyzję o tym, komu zostaje przyznane 

stypendium podejmuje komisja stypendialna, biorąc pod uwagę złożone wnioski. 

 

 

 

Kryteria szczegółowe 

(stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium): 
punktacja 

Otwarcie przewodu doktorskiego (punkty przyznawane jednorazowo) 5 pkt 

Egzamin licencjacki (punkty przyznawane jednorazowo) 5 pkt 

Wyniki egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich 

(średnia bez oceny z seminarium doktoranckiego)  

Średnia za rok akademicki:  

5,00 – 10 pkt 

4,875-4,999 – 7 pkt 

4,750-4,874 – 5 pkt 

4,625-4,749 – 3 pkt 

4,500-4,624 – 1 pkt 

1 – 10 

punktów 

POSTĘPY W PRACY NAUKOWEJ: 

Monografia naukowa w języku polskim /obcym 20/25 pkt 

Publikacja w czasopiśmie naukowym – punktacja według listy czasopism punktowanych 

Rozdział/artykuł w recenzowanej pracy zbiorowej  4 pkt 

Artykuł w czasopiśmie Teologia Młodych 4 pkt 

Redakcja recenzowanej pracy zbiorowej oraz pełnienie funkcji redaktora 

naczelnego lub sekretarza redakcji (czasopisma Wydziału Teologicznego UŚ lub 

innego czasopisma punktowanego według listy MNiSW)  

4 pkt 

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

Publikacja recenzji w czasopismach Wydziału Teologicznego UŚ 2 pkt 

Publikacja omówienia, sprawozdania lub komunikatu w czasopismach Wydziału 

Teologicznego UŚ 
1 pkt 
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Grant ministerialny:  5-25 pkt 

Za zakwalifikowanie wniosku do pierwszego etapu oceny merytorycznej [nie są 

punktowane wnioski zdyskwalifikowane z karencją] 
5 pkt 

Za zakwalifikowanie wniosku do drugiego etapu oceny merytorycznej 5 pkt 

Za zakwalifikowanie wniosku do finansowania (w każdym roku finansowania) 15 pkt 

Udział w konferencji naukowej z referatem (należy dostarczyć oryginalny tekst 

wystąpienia) 
2 pkt 

Stypendia i staże krajowe (także udział w programie MOST) 3 pkt 

Stypendia i staże zagraniczne (także udział w programie ERASMUS +) 6 pkt 

Laureat konkursu „Młodzi Naukowcy” 2 pkt 

POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: 

Określony przez promotora stan zaawansowania rozprawy doktorskiej  

(100% = 20 pkt) – punktowana jest praca nad rozprawą doktorską za rok 

akademicki poprzedzający złożenie wniosku (liczba punktów przypisana za rok 

akademicki poprzedzający złożenie kolejnego wniosku odpowiada wzrostowi 

liczby punktów procentowych względem ostatniej oceny).  

0 – 20 pkt 

REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (w ramach praktyk zawodowych): 

Punkty przyznawane na podstawie formularza ewaluacji zajęć dydaktycznych 

prowadzonych przez doktorantów (oceny dokonuje pracownik merytorycznie 

odpowiedzialny za przedmiot lub kierownik Katedry w ramach której prowadzone 

są zajęcia), 100% = 5 pkt. 

0 – 5 

punktów 

ZAANGAŻOWANIE W DZIAŁALNOŚĆ W WTL UŚ 0 – 20 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. 

- Punktowane są publikacje (już wydane) z roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie 

wniosku. Wyjątek – doktoranci ubiegający się o stypendium doktoranckie na IV roku studiów 

mogą wymieniać publikacje przyjęte do druku (na podstawie potwierdzenia przyjęcia 

publikacji do druku). 

- W przypadku monografii i tekstów współautorskich punkty dzielą się proporcjonalnie do 

liczby autorów. 

 

Za prawidłowość i kompletność wniosku w pełni odpowiada wnioskodawca, stwierdzone 

nieprawidłowości w danych będą skutkować odrzuceniem wniosku. 


