
 

Szczegółowe zasady oceny osiągnięć doktorantów we wniosku o przyznanie stypendium rektora 

 

 

STUDIA DOKTORANCKIE W OBSZARZE NAUK HUMANISTYCZNYCH  

 

 

PRZEWODNIK OCENY OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA DO STYPENDIUM REKTORA 

 

UWAGA:  

 

KRYTERIA DLA POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SĄ WSPÓLNE, UWZGLĘDNIAJĄ ICH 

SPECYFIKĘ, JEDNAK RANKING OSIĄGNIĘĆ SPORZĄDZANY POWINIEN BYĆ 

ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ DYSCYPLINY, ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE MOŻLIWOŚCI 

REALIZOWANIA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW I RÓŻNĄ ICH PARAMETRYCZNĄ 

JAKOŚĆ/WARTOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH.  

 

A. WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE  

 

Student osiągnął wyróżniające wyniki w nauce: zaliczył rok studiów w terminie do 30 września 

oraz uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4.1 z przedmiotów objętych programem studiów. Wartość 

punktowa za uzyskaną średnią ocen jest obliczana według wzoru podanego w Regulaminie 

świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w § 15 punkcie 5. Średnią ocen poświadcza się 

poprzez załączenie potwierdzenia z dziekanatu/sekretariatu. 
 

 

B. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE  
 

Kryterium Charakterystyka Punkty 
Sposób       

poświadczenia 

1. Osiągnięcia naukowe – 

publikacje  

(autorstwo, współautorstwo 

lub redakcja) 

 

Publikacje 

naukowe  

w czasopismach 

parametryzowany

ch 

Jak punkty 

czasopisma 

Strona tytułowa, 

spis treści, 

ISBN/ISSN  

Rozdział w 

monografii lub 

naukowym 

podręczniku 

75 (za 

publikację w 

wydawnictwi

e za 300 

punktów) / 

20 (za 

publikację w 

wydawnictwi

e za 100 

punktów)   

Strona tytułowa, 

spis treści, ISBN  

Autorstwo 

monografii 

naukowej 

opublikowanej 

przez 

wydawnictwo z 

listy 

ministerialnej 

Jak punkty 

wydawnictw

a (300/100) 

Strona tytułowa, 

spis treści, ISBN   

Redakcja 

naukowa 

monografii 

naukowej lub 

20 
Strona tytułowa, 

spis treści, ISBN   
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czasopisma 

naukowego 

2. Osiągnięcia naukowe  - 

kierownik, główny wykonawca 

grantu 

(projektu badawczego) i złożenie 

wniosku 

Międzynarodowe 

(m.in. 

Stypendium 

Fulbrighta) 

250 

Umowa grantowa 

lub decyzja  

o przyznaniu 

(grantu, projektu 

badawczego); 

poświadczenie 

złożenia wniosku 

grantowego (może 

być zrzut ekranu z 

systemu OSF, 

potwierdzający 

złożenie wniosku) 

Krajowe (m.in. 

NCN i NCBiR) 

200 – za 

otrzymanie 

grantu; 80 – 

za przejście 

do II etapu 

oceny 

merytoryczn

ej; 20 – za 

złożenie 

NAWA (m.in. 

umowy 

bilateralne; 

PROM) 

40 – za 

otrzymanie 

Zaświadczenie  

z dziekanatu 

3. Osiągnięcia naukowe - udział                        

w grantach (udział  

w projekcie badawczym) 

 

Międzynarodowe 
70 Umowa lub 

zaświadczenia 

kierownika grantu 

(projektu 

badawczego) 

Krajowe 50 

Uczelniane, 

wydziałowe 
10 

4. Osiągnięcia naukowe - 

konferencje (udział czynny: 

autorstwo lub 

współautorstwo) 

 

Zagraniczne – 

referat 
40 

Materiały 

konferencyjne - 

strony zawierające 

nazwisko autora, 

tytuł prezentacji, 

posteru, warsztatu, 

nazwa  

i termin konferencji 

lub certyfikat 

z wyszczególnioną 

aktywnością 

Zagraniczne – 

plakat, panel 

dyskusyjny 
30 

Krajowe – referat  20 

Krajowe – plakat, 

panel dyskusyjny 
10 

5. Osiągnięcia naukowe - 

wystawy, (publikacja prac 

w ramach projektów 

artystycznych, 

publikacje/prezentacje on-line, 

wystawy on-line, niestandardowe       

w przestrzeni publicznej - np. 

murale, instalacje, realizacje 

rezydencji artystycznych                  

w przestrzeni publicznej lub 

realizacje plenerowe, prezentacje 

prac w przestrzeni publicznej  

i performance 

(udział czynny: autorstwo lub 

współautorstwo) 

Międzynarodowa 

indywidualna – 

kurator 

zewnętrzny 

50 (duże 

znaczenie)  

35 (średnie ) 

lub 25 

(pozostałe) Tytuł, miejsce 

realizacji  (galeria 

lub lokalizacja), 

miasto, adres, krótki 

opis realizacji, czy 

rozpowszechnienie 

dzieła (wystawa) 

jest powiązane ze 

znaczącym 

wydarzeniem 

artystycznym, 

kurator, link do 

wydarzenia 

Międzynarodowa 

indywidualna w 

powiązaniu  z 

uczelnią 

macierzystą 

100 (duże 

znaczenie)  

70 (średnie ) 

lub 50 

(pozostałe) 

Międzynarodowa 

zbiorowa – 

kurator 

zewnętrzny 

50 (duże 

znaczenie) 

35 (średnie)  

lub 25 

(pozostałe) 

Międzynarodowa 

zbiorowa   w 

powiązaniu z 

uczelnią 

macierzystą 

75 (duże 

znaczenie) 

60 (średnie) 

lub 40 

(pozostałe) 

Krajowa 50 (duże 
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indywidualna – 

kurator 

zewnętrzny, poza 

uczelnią 

macierzystą 

znaczenie)  

35 (średnie) 

lub 25 

(pozostałe) 

Krajowa zbiorowa 

– kurator 

zewnętrzny, poza 

uczelnią 

macierzystą 

50 (duże 

znaczenie)  

35 (średnie) 

lub 25 

(pozostałe) 

Krajowa 

indywidualna – 

uczelniana, 

wydziałowa 

75 (duże 

znaczenie) 

 lub 60 

(średnie) 40 

(pozostałe) 

Krajowa zbiorowa 

– uczelniana 

wydziałowa 

75 (duże 

znaczenie) 60 

(średnie) lub 

40 

(pozostałe) 

6. Projekt identyfikacji 

wizualnej (dla jednostki 

edukacyjnej, galerii, w ramach 

projektu artystycznego, konkursu 

etc. - również opublikowane 

wersje elektroniczne np. Logo, 

okładka itp.) 

 

 

Międzynarodowe 

 
50 

 

Krajowe 

 
30 

Uczelniane, 

wydziałowe 

 
15 

7. Kuratorstwo wystawy 

 

Międzynarodowe 

 
60 

 

Krajowe 30 
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Uczelniane, 

wydziałowe 

 
15  

 

8. Nagrody i wyróżnienia w 

konkursach/przeglądach 

artystycznych 

 

 

 

 

 

Międzynarodowe 

70 – nagroda 

40 – 

wyróżnienie 

 

Krajowe 

 

40 – nagroda 

20 – 

wyróżnienie  

9. Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką 

zagraniczną 
70 

Umowa zawarta 

pomiędzy UŚ 

a jednostką 

zagraniczną 

 

 

 

 

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE  

 

1. Załączniki (poświadczenia) powinny być opisane, uporządkowane zgodnie ze strukturą wniosku  

i ponumerowane. Do wniosku należy dołączyć listę załączników i same załączniki.    

2. Każda publikacja może być wykazana tylko w jednym roku akademickim, z uwzględnieniem 

jedynie tych publikacji, które się realnie ukazały (poświadczenia o przyjęciu do recenzji lub druku 

nie będą uwzględniane, zgodnie z decyzją władz rektorskich).  

3. Obowiązują punkty czasopism z aktualnych list ministerialnych. 

4. Punkty uzyskane za artykuły współautorskie są dzielone równo na współautorów, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy zostanie dostarczone podpisane przez współautorów oświadczenie o innym 

procentowym podziale wkładu, a co za tym idzie – punktów. 

5. Konferencje międzynarodowe odbywające się na terenie Polski uznawane są za konferencje 

krajowe, niezależnie od jej charakteru (zatem konferencje międzynarodowe w Polsce  

i ogólnopolskie oceniane są tak samo). 

6. Z uczestnictwa w jednej konferencji naukowej można przedstawić do oceny maksymalnie jedno 

wystąpienie ustne oraz jeden poster. 

7. Punkty za otrzymanie grantu przyznawane są jednorazowo, w roku otrzymania finansowania 

(wygrania konkursu), nawet jeśli finansowany projekt trwa dłużej niż rok.  

8. Znajdujące się we wniosku podpunkty 5-8 dotyczą doktorantów Wydziału Sztuki i Nauk  

o Edukacji. 

9. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia wymienionego w punkcie 8, którego efektem 

jest możliwość zaprezentowania swoich prac podczas wystawy, liczone są jedynie punkty za 

wyróżnienie/nagrodę, nie nalicza się drugi raz punktów za wystawę (określonych w punkcie 5). 
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10. W przypadku otrzymania przez dwóch doktorantów takiej samej liczby punktów, stosuje się 

procedurę opisaną w § 20 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. 

11. Wnioski niespełniające któregokolwiek z powyższych punktów nie będą rozpatrywane ze 

względów formalnych.  
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STUDIA DOKTORANCKIE W OBSZARSZE NAUK SPOŁECZNYCH  

 

PRZEWODNIK OCENY OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA DO STYPENDIUM REKTORA 

 

UWAGA:  

KRYTERIA DLA POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SĄ WSPÓLNE, UWZGLĘDNIAJĄ ICH 

SPECYFIKĘ, JEDNAK RANKING OSIĄGNIĘĆ SPORZĄDZANY POWINIEN BYĆ ODDZIELNIE 

DLA KAŻDEJ DYSCYPLINY, ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE MOŻLIWOŚCI REALIZOWANIA 

POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW I RÓŻNĄ ICH PARAMETRYCZNĄ JAKOŚĆ/WARTOŚĆ  

W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH.  

 

A. WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE  

 

Student osiągnął wyróżniające wyniki w nauce: zaliczył rok studiów w terminie do 30 września oraz 

uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4.1 z przedmiotów objętych programem studiów. Wartość punktowa za 

uzyskaną średnią ocen jest obliczana według wzoru podanego w Regulaminie świadczeń dla studentów 

Uniwersytetu Śląskiego w § 15 punkcie 5. Średnią ocen poświadcza się poprzez załączenie potwierdzenia z 

dziekanatu/sekretariatu. 

 

 

B. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE  

 

Kryterium 
Charakteryst

yka 
Punkty Sposób       poświadczenia 

Osiągnięcia naukowe – publikacje  

(autorstwo, współautorstwo) 

 

Publikacje 

naukowe  

w 

czasopismach 

parametryzow

anych 

Jak punkty 

czasopisma 

Strona tytułowa, spis treści, 

ISBN/ISSN  

Rozdział w 

monografii lub 

naukowym 

podręczniku 

75 (za 

publikację 

w 

wydawnict

wie za 300 

punktów) / 

20 (za 

publikację 

w 

wydawnict

wie za 100 

punktów)   

Strona tytułowa, spis treści, 

ISBN   

Autorstwo 

monografii 

naukowej 

opublikowanej 

przez 

wydawnictwo 

z listy 

ministerialnej 

Jak punkty 

wydawnict

wa 

(300/100) 

Strona tytułowa, spis treści, 

ISBN   

Osiągnięcia naukowe  - kierownik, 

główny wykonawca grantu 

(projektu badawczego) i złożenie 

wniosku 

Międzynarodo

we (m.in. 

Stypendium 

Fulbrighta) 

250 

Umowa grantowa lub decyzja  

o przyznaniu 

(grantu, projektu 

badawczego); poświadczenie 

złożenia wniosku grantowego 

(może być zrzut ekranu z 
Krajowe (m.in. 

NCN i 
200 – za 

otrzymanie 
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NCBiR) grantu; 80 

– za 

przejście 

do II etapu 

oceny 

merytorycz

nej; 20 – za 

złożenie 

systemu OSF, potwierdzający 

złożenie wniosku) 

NAWA (m.in. 

umowy 

bilateralne; 

PROM) 

 

40 – za 

otrzymanie 

Zaświadczenie  

z dziekanatu lub biura Szkoły 

Doktorskiej/ Umowa 

grantowa lub decyzja  

o przyznaniu 

(grantu, projektu badawczego) 

Osiągnięcia naukowe - udział             

w grantach (udział  

w projekcie badawczym) 

 

Międzynarodo

we 
70 

Umowa lub zaświadczenia 

kierownika grantu 

(projektu badawczego) 
Krajowe 50 

Uczelniane, 

wydziałowe 
10 

Osiągnięcia naukowe - konferencje 

(udział czynny: autorstwo lub 

współautorstwo) 

 

Zagraniczne – 

referat 
40 Materiały konferencyjne - 

strony zawierające nazwisko 

autora, tytuł prezentacji, 

posteru, nazwa  

i termin konferencji lub 

certyfikat 

z wyszczególnioną 

aktywnością 

Zagraniczne – 

plakat 
30 

Krajowe – 

referat  
20 

Krajowe – 

plakat 
10 

Realizacja doktoratu wspólnego z jednostką 

zagraniczną 
70 

Umowa zawarta pomiędzy UŚ 

a jednostką zagraniczną 

 

 

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE  

 

1. Załączniki (poświadczenia) powinny być opisane, uporządkowane zgodnie ze strukturą wniosku  

i ponumerowane. Do wniosku należy dołączyć listę załączników i same załączniki.    

2. Każda publikacja może być wykazana tylko w jednym roku akademickim, z uwzględnieniem 

jedynie tych publikacji, które się realnie ukazały (poświadczenia o przyjęciu do recenzji lub druku 

nie będą uwzględniane, zgodnie z decyzją władz rektorskich).  

3. Obowiązują punkty czasopism z aktualnych list ministerialnych. 

4. Punkty uzyskane za artykuły współautorskie są dzielone równo na współautorów, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy zostanie dostarczone podpisane przez współautorów oświadczenie o innym 

procentowym podziale wkładu, a co za tym idzie – punktów. 

5. Konferencje międzynarodowe odbywające się na terenie Polski uznawane są za konferencje 

krajowe, niezależnie od jej charakteru (zatem konferencje międzynarodowe w Polsce  

i ogólnopolskie oceniane są tak samo). 

6. Z uczestnictwa w jednej konferencji naukowej można przedstawić do oceny maksymalnie jedno 

wystąpienie ustne oraz jeden poster. 

7. Punkty za otrzymanie grantu przyznawane są jednorazowo, w roku otrzymania finansowania 

(wygrania konkursu), nawet jeśli finansowany projekt trwa dłużej niż rok.  

8. W przypadku otrzymania przez dwóch doktorantów takiej samej liczby punktów, stosuje się 

procedurę opisaną w § 20 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. 
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9. Wnioski niespełniające któregokolwiek z powyższych punktów nie będą rozpatrywane  

ze względów formalnych. 

 

STUDIA DOKTORANCKIE W OBSZARZE NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH 
 

PRZEWODNIK OCENY OSIĄGNIĘĆ DOKTORANTA DO STYPENDIUM REKTORA 

 

UWAGA:  

KRYTERIA DLA POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SĄ WSPÓLNE, UWZGLĘDNIAJĄ ICH 

SPECYFIKĘ, JEDNAK RANKING OSIĄGNIĘĆ SPORZĄDZANY POWINIEN BYĆ 

ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ DYSCYPLINY, ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE MOŻLIWOŚCI 

REALIZOWANIA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW I RÓŻNĄ ICH PARAMETRYCZNĄ 

JAKOŚĆ/WARTOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH.  

 
 

 

A. WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE  

 

Student osiągnął wyróżniające wyniki w nauce: zaliczył rok studiów w terminie do 30 września oraz 

uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4.1 z przedmiotów objętych programem studiów. Wartość punktowa za 

uzyskaną średnią ocen jest obliczana według wzoru podanego w Regulaminie świadczeń dla studentów 

Uniwersytetu Śląskiego w § 15 punkcie 5. Średnią ocen poświadcza się poprzez załączenie potwierdzenia  

z dziekanatu/sekretariatu. 
 

 

B. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE  

 

Kryterium Charakterystyka Punkty 
Sposób       

poświadczenia 

Osiągnięcia naukowe – 

publikacje  

(autorstwo, 

współautorstwo 

lub redakcja) 

 

Publikacje naukowe  

w czasopismach 

parametryzowanych
1 

Jak punkty 

czasopisma
2 

strona tytułowa 

publikacji 

Patent 

75/ (liczba 

autorów 

afiliowanych w 

Uniwersytecie 

Śląskim w 

Katowicach) 

strona tytułowa 

patentu 

Rozdział w monografii lub 

naukowym podręczniku 

50 (za publikację 

w wydawnictwie 

za 200 punktów) 

/ 20 (za 

publikację w 

wydawnictwie za 

80 punktów)  

Strona tytułowa, 

spis treści, ISBN   

Autorstwo monografii 

naukowej opublikowanej 

przez wydawnictwo z listy 

ministerialnej 

Jak punkty 

wydawnictwa 

(200/80) 

Strona tytułowa, 

spis treści, ISBN   

Osiągnięcia naukowe  
- kierownik, główny 

wykonawca grantu 

(projektu badawczego) i 

złożenie wniosku 

Międzynarodowe (m. in 

Stypendium Fulbrighta) 
250 

Umowa 

grantowa lub 

decyzja  

o przyznaniu 

(grantu, projektu 

badawczego) lub 

potwierdzenie 

Krajowe (m.in. NCN i 

NCBiR) 

200 – za 

otrzymanie 

grantu; 80 – za 

przejście do II 
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etapu oceny 

merytorycznej; 

20 – za złożenie 

złożenia wniosku 

(może być zrzut 

ekranu z systemu 

OSF, 

potwierdzający 

złożenie 

wniosku) 

NAWA (PROM) 

 
20 – za 

otrzymanie 

Zaświadczenie  

z dziekanatu 

Osiągnięcia naukowe
3
 - 

konferencje (udział 

czynny: autorstwo lub 

współautorstwo) 

 

Zagraniczne – referat 30 
Materiały 

konferencyjne - 

strony 

zawierające 

nazwisko autora, 

tytuł prezentacji, 

posteru, nazwa  

i termin 

konferencji lub 

certyfikat 

z 

wyszczególnioną 

aktywnością 

Zagraniczne – prezentacja 

plakatu posterowego 
15 

Krajowe – referat  10 

Krajowe – prezentacja 

plakatu posterowego 
5 

 

Liczba uzyskanych punktów: 

 
1 
Każda publikacja może być wykazana tylko w jednym roku akademickim, z uwzględnieniem jedynie tych 

publikacji, które się realnie ukazały (poświadczenia o przyjęciu do recenzji lub druku nie będą 

uwzględniane, zgodnie z decyzją władz rektorskich). Obowiązują punkty czasopism z aktualnych list 

ministerialnych. 

 
2 

Dorobek publikacyjny za poprzedni rok, punktowany zgodnie z kryteriami MNiSW. Liczba uzyskanych 

punktów jest równa sumie punktów za publikacje z wykazu czasopism naukowych MNiSW (z roku, w 

którym ukazała się publikacja), podzielonych przez liczbę autorów afiliowanych w Uniwersytecie Śląskim 

w Katowicach. Punkty należy obliczyć zgodnie z równaniem: punktacja za publikacje = punktacja 

MNiSW/liczba autorów publikacji z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

Jeżeli doktorant jest pierwszym autorem lub autorem korespondującym punkty należy obliczyć zgodnie  

z równaniem: punktacja za publikacje =  1,5×(pkt MNiSW/liczba autorów afiliowanych  

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach). 

W przypadku artykułów, w których kolejność autorów ustalana jest alfabetycznie należy dostarczyć 

oświadczenie podpisane przez wszystkich współautorów publikacji, które potwierdza wiodący/największy 

wkład autorski doktoranta w publikacji. W takim wypadku punktacja liczona za publikacje również 

powinna być obliczona zgodnie z równaniem: punktacja za publikacje =  1,5×(pkt MNiSW/liczba 

autorów afiliowanych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach).      

Punkty uzyskane za publikacje współautorskie są dzielone równo na współautorów, z wyjątkiem sytuacji, 

gdy dostarczone zostanie, podpisane przez wszystkich współautorów, oświadczenie o innym procentowym 

podziale punktów. W oświadczeniu należy wykazać wkład procentowy każdego z autorów publikacji 

podpisany przez wszystkich współautorów publikacji. W takim wypadku punktacja za publikacje liczona 

jest zgodnie z równaniem: punktacja za publikacje = (pkt MNiSW*procentowy wkład autorski 

doktoranta potwierdzony oświadczeniem podpisanym przez wszystkich współautorów)/100. 

 
3 

W ramach jednej konferencji naukowej można przedstawić do oceny maksymalnie jedno wystąpienie 

ustne oraz jeden poster. Sumarycznie w danym roku można wykazać maksymalnie 5 osiągnięć związnych 

z udziałem w konferencjach. Konferencje międzynarodowe odbywające się na terenie Polski uznawane są 

za konferencje krajowe, niezależnie od jej charakteru (zatem konferencje międzynarodowe w Polsce  

i ogólnopolskie oceniane są tak samo). Dowolna aktywność konferencyjna (prezentacja plakatu lub referat) 
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może być wykazana tylko przez jedną osobę, która brała czynny udział w konferencji i była 

odpowiedzialna za prezentowanie wyników badań. Pozostałe osoby będące współautorami plakatu/referatu 

nie otrzymują żadnych punktów. 

 

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE  

 

 

 

1. Załączniki (poświadczenia) powinny być opisane, uporządkowane zgodnie ze strukturą wniosku  

i ponumerowane. Do wniosku należy dołączyć listę załączników i same załączniki.    

2. Punkty za złożenie grantu krajowego nie są przyznawane w przypadku, w którym wniosek nie 

przeszedł przez etap oceny formalnej. 

3. Punkty za otrzymanie grantu przyznawane są jednorazowo, w roku otrzymania finansowania 

(wygrania konkursu), nawet jeśli finansowany projekt trwa dłużej niż rok.  

4. W przypadku otrzymania przez dwóch doktorantów takiej samej liczby punktów, stosuje się 

procedurę opisaną w § 20 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. 

5. Wnioski niespełniające któregokolwiek z powyższych punktów nie będą rozpatrywane  

ze względów formalnych. 

 

 

 

 


