Załącznik nr 3a do Regulaminu ustalania
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW
DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
DRUGIEGO ROKU I KOLEJNYCH LAT STUDIÓW DOKTORANCKICH
W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KATOWICACH
§1
1. Stypendia na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich przyznaje się
doktorantom, 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 powyżej 4,50 z zaliczeń/egzaminów objętych
programem studiów doktoranckich,
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 doktoranta warunków o których mowa w §1
Doktorancka Komisja Stypendialna kieruje się szczegółowymi kryteriami :
1)

Średnia ocen z zaliczeń/egzaminów objętych programem studiów doktoranckich
musi być wyższa od 4,50.
Średnia ocen - przedziały
4,51 – 4,60
4,61 – 4,70
4,71 – 4,80
4,81 - 4,90
4,91 – 5,00

Punktacja
2
3
4
5
6

2) Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej
a) Publikacje (tylko recenzowane) – na podstawie przyjęcia do druku:
Rodzaj publikacji
W czasopiśmie zamieszczonym na liście filadelfijskiej
W czasopiśmie międzynarodowym (spoza z listy filadelfijskiej)
Publikacja w języku polskim w czasopiśmie nieznajdujacym się
w wykazie czasopism punktowanych MNiSW
Publikacja w języku obcym w czasopiśmie nieznajdujacym się
w wykazie czasopism punktowanych MNiSW
Publikacja w czasopismie znajdujacym sie w wykazie czasopism
punktowanych MNiSW
Autorstwo monografii lub podręcznika w języku polskim
Autorstwo monografii lub podręcznika w języku obcym
Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku polskim
Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku obcym
W materiałach z konferencji naukowej:
− W języku polskim
− W języku obcym

Liczba punktów
Wg listy
10
3
6
według listy
MNiSW
10
20
5
10
2
4

1

b) Udział w konferencjach naukowych, sympozjach naukowych
Krajowa
Międzynarodowa

Rodzaj konferencji
Wygłoszenie referatu
Poster/plakat/komunikat
Wygłoszenie referatu w języku obcym
Poster/plakat/komunikat w języku obcym
Wygłoszenie referatu w języku polskim
Poster/plakat/komunikat w języku polskim

Liczba punktów
2
1
8
5
4
3

c) Udział w projektach badawczych wg pełnionej funkcji (np. granty promotorskie)
Rodzaj zaangażowania w grant
Kierownik grantu/Główny wykonawca/ Wykonawca
Projekty
Polskie projekty naukowe, np.: NCN, NCBiR, FNP, itp.
a) udział jako kierownik

Liczba punktów
6/4/2
Liczba punktów

10
b) udział jako wykonawca
do 10% zaangażowania w
realizację projektu - 4 pkt
(co kolejne 10% punktacja
wrasta o 2 pkt)
c) aktywność w pozyskiwaniu środków na finansowanie
3
projektów badawczych - złożenie indywidualnego wniosku o
finansowanie projektu badawczego
Międzynarodowe projekty naukowe, np.: 7PR, MCurie
Punktacja jak w polskich
projektach naukowych
przemnożona przez 2
Inne projekty naukowo-badawcze lub dydaktyczne
co najmniej 5 dni
(np. uczestnictwo w wyjazdach naukowych związanych z
za granicą: 8
dziedzina badawczą – staż, praktyka, stypendium)
w kraju: 4

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)

Zaangażowanie w pracę dydaktyczną
Rodzaj pracy naukowo-dydaktycznej
Udokumentowany czynny udział w działalności koła naukowego
doktorantów lub studentów (opinia opiekuna koła naukowego lub
kierownika katedry/zakładu)
Przygotowanie
autorskiego
programu
prowadzenia
zajęć
dydaktycznych, ocenionych przez promotora lub opiekuna naukowego
Notatka z hospitacji zajęć sporządzona przez opiekuna
naukowego/promotora doktoranta

Liczba punktów
2

2
2

Uwaga!
2

W przypadku, gdy doktorant drugiego roku i kolejnych lat studiów nie spełni łącznie
warunków określonych w § 1 otrzymuje 0 punktów.

3

