
Załącznik  nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 138 z dnia  24 września 2014 r. 

  

Załącznik nr 11  

do „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów Uniwersytetu Śląskiego” 

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów  

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, składa się  

w sekretariacie studiów doktoranckich do 10 października danego roku akademickiego.  
 

1a. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, który wpłynie po 

terminie określonym w pkt. 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.  

1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może postanowić o przywróceniu 

terminu, o którym mowa w pkt. 1.   
 

2. Doktoranci ubiegający się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów wraz 

z wnioskiem składają dokumentację, zawierającą potwierdzenie spełnienia przez nich 

wymaganych kryteriów. 

 

3. Merytorycznej oceny osiągnięć na podstawie złożonych dokumentów dokonują 

opiekunowie naukowi, przyznając ilość punktów w poszczególnych kategoriach 

osiągnięć.  

 

4. W kwestiach spornych dotyczących oceny punktowej poszczególnych  osiągnięć 

decyzję  podejmuje  kierownik  studiów doktoranckich, w oparciu o obowiązujące  na 

danym wydziale kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów.  

 

5. Rektor corocznie w oparciu o możliwości finansowe Uczelni ustala procent doktorantów 

uprawnionych do stypendium oraz jego miesięczną wysokość. Wysokość stypendium 

może ulec zmianie w semestrze letnim. 

 

6. Liczbę doktorantów uprawnionych do stypendium zaokrągla się w górę do liczby 

naturalnej (przykład nr 1).  

 

7. Procent doktorantów uprawnionych do stypendium, oblicza się biorąc pod uwagę liczbę 

doktorantów rozpoczynających dany rok akademicki. 

 

8. O przyznaniu stypendium dla najlepszych doktorantów decyduje miejsce doktoranta na 

liście rankingowej wydziału. 
 
9.  Liczba punktów, która decyduje o miejscu doktoranta na liście rankingowej stanowi 

sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach osiągnięć. Łączna liczba 

punktów musi być wyższa lub równa punktacji granicznej.  

 

10. Punktacja graniczna jest to najniższa liczba punktów uzyskana przez doktorantów 

znajdujących się w procencie uprawnionych. 
 
11. Jeżeli suma liczby doktorantów, którzy uzyskali punktację wyższą od punktacji granicznej  

i połowy liczby doktorantów, którzy uzyskali punktację graniczną, nie przekracza 

procenta uprawnionych, wówczas stypendium będą mogli otrzymać również doktoranci, 

którzy uzyskali punktację graniczną (przykład nr 2). 
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12. Jeżeli suma liczby doktorantów, którzy uzyskali punktację wyższą od punktacji granicznej  

i połowy liczby doktorantów, którzy uzyskali punktację graniczną  przekracza procent 

uprawnionych wówczas doktoranci, którzy uzyskali punktację  graniczną nie otrzymają 

stypendium (przykład nr 3). 

 

13. W przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów przez większą liczbę doktorantów niż 

wynosi procent uprawnionych, stypendium otrzyma każdy z doktorantów z tym, że jego 

wysokość stanowić będzie kwotę obliczoną wg. wzoru:  

 

       Ws = Wu  x  Ip 

             In 

gdzie: Ws- wysokość stypendium  

           Wu – wysokość miesięcznego stypendium ustalona na dany semestr 

Ip – ilość doktorantów wynikająca z obowiązującego procenta uprawnionych 

In – ilość doktorantów z najwyższą liczbą punktów  

 

Tak obliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych 10-tek złotego zgodnie z matematyczną zasadą 

zaokrąglania tj. „5” i wyżej w miejscu jedności zaokrągla się w górę, poniżej „5” zaokrągla 

się w dół (przykład nr 4). 

 

Przykład 1. (dotyczy ust. 6) 

 

305 doktorantów  rozpoczyna rok, z którego obliczany jest procent uprawnionych 

10% uprawnionych do stypendium = 30,05 = 31 (przy obliczaniu % uprawnionych do 

stypendium stosujemy zaokrąglenie w górę do liczby naturalnej).  

 

 

Przykład 2. (dotyczy ust. 11) 

 

95 doktorantów rozpoczyna rok, z którego obliczany jest procent uprawnionych 

10% = 9,5 = 10 osób (po zaokrągleniu w górę do liczby naturalnej), 

 
Punktacja  Ilość doktorantów, którzy 

uzyskali punktację  

 

100 3   

90 2                                               

85 1                                               8  13 

80 2   

60 punktacja graniczna  5  ½ z 5=2,5 

(8+2,5=10,5) 

przyjmujemy 10 

po zaokrągleniu  

w dół  do liczby 

naturalnej (10<13)   

55 8   

50 1   

 

60 jest  punktacją graniczną (ponieważ w obrębie tej punktacji mieści się 10% czyli 10 osób 

uprawnionych do stypendium). Liczba doktorantów, którzy uzyskali punktację wyższą od 

punktacji granicznej (tj. 8 osób) oraz połowa liczby doktorantów którzy uzyskali punktację 

graniczną (tj. 2,5) nie przekraczają w sumie 10% uprawnionych (8 + 2,5 = 10,5 = 10). 



3 
 

 

Zatem w tym przypadku stypendium otrzymują również wszyscy doktoranci, którzy uzyskali  

punktację graniczną, co stanowi w sumie 13 osób. W tym wypadku stypendium otrzyma 

więcej niż 10% doktorantów (12,35%). 

 

Przykład 3. (dotyczy ust. 12)  

  

277 doktorantów rozpoczyna rok, z którego obliczany jest procent uprawnionych   

10% = 27,7 osób = 28 (po zaokrągleniu w górę do liczby naturalnej), 

 
Punktacja  Ilość doktorantów, którzy 

uzyskali punktację  

  

100 10   

90 7                                                26   

85 5                                                         

                                                

 33 

70 4   

65 punktacja graniczna  7  

 

 

½ z 7=3,5 

(26+3,5=29,5) 

 przyjmujemy 29  

po zaokrągleniu  

w dół  do liczby 

naturalnej (29>28) 

55 10   

 

65  jest punktacją graniczną (ponieważ w obrębie tej punktacji mieści się 10% czyli 26 osób 

uprawnionych do stypendium). Połowa liczby doktorantów którzy uzyskali punktację 

graniczną tj. 3,5 oraz 26 doktorantów, którzy uzyskali punktację wyższą od punktacji 

granicznej w sumie przekracza 10 % uprawnionych do stypendium (26 + 3,5 = 29,5=29). 

Zatem w tym przypadku stypendium otrzymają tylko ci doktoranci, którzy uzyskali punktację 

wyższą od punktacji granicznej, tj. 26 osób. W tym przypadku 6 osób, które uzyskały 

punktację graniczną stypendium nie otrzyma. 

 

Przykład 4. (dotyczy ust. 13)  

 

85 doktorantów  rozpoczyna rok, z którego obliczany jest procent uprawnionych 10% 

uprawnionych do stypendium = 8,5 = 9 (Ip) 

(przy obliczaniu % uprawnionych do stypendium stosujemy zaokrąglenie w górę do liczby 

naturalnej). 

Wysokość miesięcznego stypendium ustalona na dany semestr wynosi 780 zł (Wu) 

Ilość doktorantów z najwyższą liczbą punktów 14 ( In) 

 

 

Ws =  780  x  9         =    7020  

       14        14 

 

Ws = 501,43 po zaokrągleniu zgodnie z zasadą matematyczną  Ws = 500 

 

 

 

 

 

 


