
Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

w roku akademickim 2014/2015 
ROK I 
 

Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich może być 
przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
ROK II, III i IV 
 

KRYTERIA REGULAMINOWE 
§ 15 ust. 5 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla doktorantów UŚ: Stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych 
latach studiów może być przyznane doktorantowi, który w poprzednim roku studiów spełnił łącznie 
następujące warunki:  
a) zaliczył rok studiów nie później niż w terminie do 30 września,  
b) 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,  
c) wykazał się postępami w pracy naukowej, w szczególności wydanymi publikacjami lub czynnym 
udziałem w konferencjach,  
d) wykazał się postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,  
e) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

 
Doktoranci ubiegający się o przyznanie stypendium powinni złożyć stosowny wniosek. 

 
I. WYNIKI EGZAMINÓW 

Rodzaj pracy Liczba punktów 

Średnia ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów 
 

5,000 – 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 

 
II. AKTYWNOŚĆ NAUKOWA 
1. PUBLIKACJE 
Punkty za publikacje przyznawane są za pozycje opublikowane w roku kalendarzowym 

poprzedzającym wypełnienie wniosku o przyznanie stypendium.  
Rodzaj publikacji Liczba punktów 

Samodzielna publikacja książkowa 10 pkt – w języku polskim 
20 pkt – w języku obcym 

Redakcja pracy zbiorowej  5 pkt 
Rozdział/artykuł w pracy zbiorowej 2 pkt 
Redakcja czasopisma/serii (redaktor naczelny/sekretarz)  2 pkt 
Redakcja czasopisma/serii (członek redakcji)  1 pkt 

Publikacja w punktowanym czasopiśmie naukowym Punktacja według listy 
czasopism punktowanych  

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie naukowym 2 pkt 
Publikacja w innym (nie recenzowanym) czasopiśmie naukowym 
(m. in. materiały pokonferencyjne) 1 pkt 

Publikacja omówienia, recenzji, sprawozdania lub komunikatu 0,5 pkt 
Opracowanie hasła lub biogramu w leksykonie lub encyklopedii 1 pkt 

Edycja krytyczna źródeł z ewentualnym tłumaczeniem 10 pkt – książka 
2 pkt – artykuł 
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2. KONFERENCJE NAUKOWE 

Rodzaj konferencji Liczba punktów 
Udział w konferencji z referatem w języku obcym 4 pkt 
Udział w konferencji z referatem w języku polskim 2 pkt 
Udział w konferencji naukowej, sympozjum, szkoleniu, warsztatach 0,5 pkt 
Organizacja konferencji, szkolenia, sympozjum warsztatów 2 pkt 
Przynależność do stowarzyszeń (zasięg ogólnopolski) 2 pkt 
Przynależność do stowarzyszeń, kół naukowych i organizacji 
doktoranckich (zasięg uczelniany) 1 pkt 

 
3. PROJEKTY BADAWCZE  

Rodzaj zaangażowania w grant Liczba punktów 
Grant ministerialny indywidualny (kierownik/wykonawca) 6 pkt 
Grant ministerialny zbiorowy (wykonawca) 4 pkt 
Laureat konkursu (zasięg uczelniany – np. „Młodzi naukowcy”) 2 pkt 

 
4. STYPENDIA I STAŻE 
Stypendia i staże w polskich i zagranicznych instytucjach naukowych, badawczych (wg okresu 

trwania – czas trwania sumuje się np. dwa wyjazdy 5 tygodniowe to nie dwa razy 4 punkty, ale jeden 
raz). 

Czas trwania stypendium/stażu 
Liczba punktów 

Krajowy Zagraniczny 
Do 1 miesiąca 1 pkt 2 pkt 
Od 1 do 3 miesięcy 2 pkt 4 pkt 
Powyżej 3 miesięcy 3 pkt 6 pkt 

 
III. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Rodzaj pracy Liczba punktów 
Ocena stanu realizacji projektu rozprawy doktorskiej (opinia opiekuna 
naukowego doktoranta z podaniem w % stanu zaawansowania pracy:  
a) kwerenda bibliograficzna, b) redakcja poszczególnych rozdziałów 
rozprawy). 

 
0–10 pkt 

[10 pkt = 100%] 

Otwarcie przewodu doktorskiego* 5 pkt 
 
IV. AKTYWNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

Rodzaj aktywności Liczba punktów 
Prowadzenie i współprowadzenie zajęć dydaktycznych 1 pkt 
Ocena działalności dydaktycznej doktoranta (na podstawie ankiety 
przeprowadzonej wśród studentów)  
dwie najlepsze średnie na roku po 4 pkt 
dwie kolejne średnie na roku po 2 pkt 

 
 

4 pkt 
2 pkt  

Hospitacja na zajęciach prowadzonych przez samodzielnego pracownika 
naukowego (max. 4 pkt) 
15 godz. – 1 pkt 
30 godz. – 2 pkt 

 
 

1 pkt 
2 pkt 

 
 
* Punkty przyznawane jednorazowo 
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