
 

ZARZĄDZENIE Nr 74/15/16 

Rektora Politechniki Śląskiej 

z dnia 27 lipca 2016 roku 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 

 

Działając na podstawie art. 200a w związku z art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, stanowiącym Załącznik do 

Zarządzenia  

Nr 68/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 czerwca 2015 roku wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 4 ust. 5 skreśla się, a dotychczasowy ust. 6 otrzymuje numerację: „5”, 

2) Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego  

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  

od dnia 1 października 2016 roku. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

R,RO,RW,RD,RA,AK 

wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Uczelni 



 

 

Załącznik do Zarządzenia 74/15/16 
 

(Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych) 

Data wpływu: ............................ 

Podpis osoby przyjmującej wniosek: ......................................... 

REKTOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ  

WNIOSEK  

o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 

na drugim i kolejnych latach studiów 
 

Imię i nazwisko: ………………………………........................................................................... 

PESEL: …………………………………………………………………………………………. 

Wydział: ………………………………....................................................................................... 

Nr komputerowy: ………………………………......................................................................... 

studia stacjonarne/niestacjonarne* 

Rok studiów doktoranckich, na którym doktorant ubiega się o przyznanie zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej: ..…… 

 

Proszę o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  

 na  rok akademicki 20....../20.....r. /na okres od 1.10.20...... r. do .................. 20...... r./.
**

 

OŚWIADCZENIE 

 złożyłam (-em) / nie złożyłam (-em)* wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w 

roku akademickim 20…/20….. 

 świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji oraz 

odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

- podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, 

- przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) i inne dokumenty są zgodne z 

prawdą, a załączone kopie dokumentów są zgodne z oryginałami.  

nr konta bankowego doktoranta: 

                          

 

 
...................... , dnia …………………  …………….….......................  

 (podpis doktoranta) 
 

 
 

*niepotrzebne skreślić 

OPINIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DOKTORANCKIEJ 

Proponuje się przyznać/nie przyznać* zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej 
 

Uzyskana liczba punktów: ................................ 
Stwierdza się: 

- komplet dokumentów/ brak kompletu dokumentów
*
, 

- poprawność informacji zawartych we wniosku 
 

Podpisy komisji: 

przewodniczący: .................................................  

członkowie: ........................................................  

........................................................  

........................................................  

*niepotrzebne skreślić 

Gliwice, dnia ................................... 



**wpisać rok akademicki, na który doktorant ubiega się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego lub 

konkretną datę  np.: wynikającą z decyzji o przedłużeniu studiów doktoranckich (np. urlop macierzyński) 

 

 

 

 

1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO–BADAWCZA 

 
Kategoria Skala punktowa 

Liczba 

punktów 

Podpis 

oceniającego 

1.1. Ocena pracy naukowej wystawiona przez 

Promotora/Opiekuna naukowego*
  

(opinia opiekuna naukowego/promotora 

z propozycją liczby punktów i uzasadnieniem – 

załącznik 1 podpisany przez opiekuna 

naukowego/promotora)
 

0 – 5 

(wypełnia opiekun 

naukowy/promotor) 

  

1.2. Otwarty przewód doktorski 
(kopia decyzji Rady Wydziału o wszczęciu 

przewodu doktorskiego– załącznik 2) 

3 
(wypełnia kierownik studiów 

doktoranckich) 
 

 

1.3. Projekty badawcze (punkty a-c to projekty z zewnętrznym finasowaniem)  

(dotyczy poprzedniego roku akademickiego) 

 

a) kierowanie własnym projektem badawczym 
(opisać rodzaj badań, nazwa projektu/grantu 

badawczego, data rozpoczęcia i planowana data 

zakończenia projektu, dołączyć dokument 

potwierdzający powołanie przez JMR na 

kierownika projektu – załącznik 3) 

3 
(wypełnia kierownik studiów 

doktoranckich) 
 

 

b)  badania związane bezpośrednio z tematyką 

doktoratu (opisać rodzaj badań, nazwa projektu 

badawczego, data rozpoczęcia i planowana data 

zakończenia projektu, w przypadku 

wykonywania zadań w więcej niż jednym 

projekcie badawczym należy przyznać 2 pkt. 

Kopia umowy potwierdzająca udział w projekcie 

badawczym, którego tematyka związana jest 

bezpośrednio z doktoratem – załącznik 4) 

0 – 2  
(wypełnia kierownik studiów 

doktoranckich) 
 

 

c) badania związane z innymi projektami 

badawczymi i inne związane z współpracą 

z przemysłem (opisać rodzaj badań, nazwa 

projektu badawczego, data rozpoczęcia  

i planowana data zakończenia projektu.  Kopia 

umowy potwierdzająca udział w projekcie 

badawczym , którego tematyka nie jest związana 

z doktoratem – załącznik 5) 

1 
(wypełnia kierownik studiów 

doktoranckich) 
 

 

d) badania związane z realizacją zadań  

w ramach BKM (opisać rodzaj badań/ kopia 

umowy lub potwierdzenie – załącznik 6) 

1 
(wypełnia kierownik studiów 

doktoranckich) 

 
 

1.4.  Komercjalizacja badań  

a) patent  (ksero zaświadczenia o uzyskaniu patentu, 

– załącznik 7, dotyczy poprzedniego roku 

akademickiego) 

1 pkt – 1 patent 

2 pkt – 2 i więcej patentów 
(wypełnia kierownik studiów 

doktoranckich) 

 

 

b) zgłoszenie patentowe (ksero zgłoszenia 

patentowego – załącznik 8, dotyczy 

poprzedniego roku akademickiego) 

1 
(wypełnia kierownik studiów 

doktoranckich) 
 

 

1.5. Publikacje z uwzględnieniem ich rangi, jakości i liczby
 
  

wymienić publikacje wraz z: 

- informacją wskazującą jednoznacznie na moment wydania (data) - nie wlicza się publikacji przesłanych do druku 

- liczba punktów za daną publikację zgodnie z wytycznymi MNiSW; Część A i B (www.nauka.gov.pl),   

(dotyczy poprzedniego roku akademickiego) 

a) publikacje z listy filadelfijskiej, publikacje na 

liście czasopism punktowanych MNiSW,  
(dotyczy poprzedniego roku akademickiego -

załącznik 9) 

0 - 5 
(wypełnia kierownik studiów 

doktoranckich) 
 

 

 
b) inne publikacje (w tym monografie) 

(dotyczy poprzedniego roku akademickiego -

załącznik 10) 

0 - 3 
(wypełnia kierownik studiów 

doktoranckich 
 

 



 

1.6. Staże naukowe zagraniczne/krajowe 

(potwierdzenie odbycia stażu, dotyczy 

poprzedniego roku akademickiego -załącznik 11) 

1 - krajowy 

2 - zagraniczny 

(wypełnia kierownik 

studiów doktoranckich) 

 

 

1.7. Udział w konferencjach naukowych 

międzynarodowych (referat, poster)
 

(wymienić nazwę, miejsce i czas trwania 

konferencji wraz z informacją o charakterze 

udziału: „referat/poster”, potwierdzenie 

(dyplom/plan konferencji) dotyczy 

poprzedniego roku akademickiego - załącznik 

12) 

3 -  referat   

2 - poster 

 (wypełnia kierownik 

studiów doktoranckich) 

 

 

 

1.8. Udział w konferencjach naukowych 

krajowych (referat, poster)
 
(wymienić 

nazwę, miejsce i czas trwania konferencji wraz 

z informacją o charakterze udziału: „referat 

/poster”, potwierdzenie (dyplom/plan konferencji) 

dotyczy poprzedniego roku akademickiego - 

załącznik 13)
 

2 - referat 

1 - poster 

 (wypełnia kierownik 

studiów doktoranckich) 

 

 

 

SUMA  punktów uzyskanych za działalność naukowo-badawczą  
 

2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 

2.1. Opinia prowadzącego przedmiot,  

w ramach, którego doktorant prowadził 

zajęcia (kserokopia protokołu hospitacji lub 

opinia prowadzącego przedmiot, w przypadku 

prowadzenia przez doktoranta zajęć w ramach 

kilku przedmiotów, liczy się średnia  

z wszystkich opinii, dotyczy poprzedniego roku 

akademickiego - załącznik 14) 

0 – negatywna ocena zajęć 

2 - pozytywna ocena zajęć  

z uwagami 

3 – pozytywna ocena zajęć 

 

(wypełnia kierownik 

studiów doktoranckich) 

 

  

 

2.2 Opracowanie/utworzenie 

nowego/rozbudowanie stanowiska 

laboratoryjnego (opis wykonywanych zadań 

potwierdzony przez kierownika laboratorium – 

załącznik 15) 

 

1 
(wypełnia kierownik studiów 

doktoranckich) 

 

 

  

SUMA punktów uzyskanych za działalność dydaktyczną 
  

 
ZAŁĄCZNIKI PONUMEROWANE ZGODNIE Z OPISEM W TABELI 

 
Doktorant przygotowuje szczegółowy wykaz załączników do wniosku, który 

wymaga pisemnego potwierdzenia przez  

opiekuna naukowego /promotora  
 

UZYSKANA LICZBA PUNKTÓW = 0,7 x SUMA punktów uzyskanych za działalność 

naukowo-badawczą + 0,3 x SUMA punktów uzyskanych za działalność dydaktyczną 

UZYSKANA LICZBA PUNKTÓW WYNOSI: .................... 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do wniosku 

INSTRUKCJA 

DO WNIOSKU O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO  

Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ NA DRUGIM I KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW 

 

1. dot. pkt  1.5.a) publikacje z listy filadelfijskiej, publikacje na liście czasopism punktowanych MNiSW: 

1) do wniosku należy dołączyć wyłącznie pierwszą stronę artykułu wraz z okładką, 

2) sumuje się wszystkie uzyskane pkt z publikacji z zachowaniem zasady, że w przypadku współautorstwa 

danej publikacji liczbę pkt dzieli się przez liczbę autorów,  

3) na podstawie sumy pkt tworzy się ranking – wnioskodawca z największą liczbą pkt z publikacji 

otrzymuje max. liczbę 5 pkt do wniosku, 

4) dla każdej następnej osoby z rankingu liczbę pkt  do wniosku ustala się proporcjonalnie, 

5)  w podziale punktów biorą udział tylko doktoranci, którzy uzyskali liczbę punktów większą od zera. 

2. dot. pkt  1.5.b) inne publikacje (w tym monografie):  

1) do wniosku należy dołączyć wyłącznie pierwszą stronę publikacji, 

2) wnioskodawca za każdą tzw. inną publikację otrzymuje 1 pkt, w przypadku współautorstwa danej 

publikacji 1 pkt dzieli się przez liczbę autorów, 

3) sumuje się wszystkie uzyskane pkt z publikacji, 

4) na podstawie sumy pkt tworzy się ranking – wnioskodawca z największą liczbą pkt z publikacji 

otrzymuje max. liczbę 3 pkt do wniosku, 

5) dla każdej następnej osoby z rankingu liczbę pkt  do wniosku ustala się proporcjonalnie, 

6) w podziale punktów biorą udział tylko doktoranci, którzy uzyskali liczbę punktów większą od zera. 

3. dot. pkt 1.7. udział w konferencjach naukowych międzynarodowych: 

wnioskodawca czynnie uczestniczący w konferencji  otrzymuje odpowiednio 2 (poster) lub 3 (referat) pkt 

zgodnie z wnioskiem, w przypadku czynnego uczestnictwa w więcej niż jednej konferencji do ww. pkt dolicza 

się 1 pkt. 

4. dot. pkt 1.8. udział w konferencjach naukowych krajowych 

wnioskodawca czynnie uczestniczący w konferencji otrzymuje 2 (referat) lub 1 (poster) pkt zgodnie  

z wnioskiem, w przypadku czynnego uczestnictwa w więcej niż jednej konferencji do ww. pkt dolicza  

się 1 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


