OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
a) autorstwo/współautorstwo

publikacji

naukowej

(punkty

przyznawane za każdą

publikację, maksymalna łączna liczba pkt. - 40)
rodzaj publikacji

związanej ze
studiowanym
kierunkiem

nie związanej ze
studiowanym
kierunkiem

20 pkt.

10 pkt.

10 pkt.

5 pkt.

8 pkt.
4 pkt.

4 pkt.
2 pkt.

2 pkt.

0,5 pkt.

autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w
czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports
znajdujących się na liście A czasopism MNiSW
autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w
czasopismach znajdujących się na liście B czasopism MNiSW
autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej
autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii
naukowej
autorstwo lub współautorstwo pozostałych publikacji (tj. w
wydawnictwach pokonferencyjnych, w wydawnictwach
jednostek naukowych o zasięgu lokalnym, publikacje
popularnonaukowe)

Nie uwzględnia się:
- publikacji o charakterze nienaukowym (np. relacji z konferencji),
- artykułów lub publikacji, które się jeszcze nie ukazały i są np. w recenzji lub druku
(z wyjątkiem studentów ostatniego roku studiów II stopnia ubiegających się o stypendium,
po przedłożeniu przez nich zaświadczenia wydanego przez redakcję/wydawnictwo o
przyjęciu artykułu lub publikacji do druku),
- publikacji w czasopismach uczelnianych o charakterze nienaukowym.
Sposób udokumentowania: kserokopia wybranych stron publikacji wskazujących na:
nazwisko autora/autorów, tytuł publikacji (artykułu, rozdziału, książki), miejsce publikacji
(nazwa czasopisma, tytuł książki), datę wydania, numer ISBN, ISSN, ISAN (jeżeli został
nadany), w przypadku publikacji w formie elektronicznej – zaświadczenie wydawcy.
b) autorstwo lub współautorstwo referatu/posteru prezentowanego podczas sesji
naukowej – kongres, konferencja, seminarium, sympozjum (punkty przyznawane za
każdy referat/poster, maksymalna łączna liczba pkt. – 20)
autorstwo referatu prezentowanego podczas sesji naukowej:

międzynarodowej
krajowej

związanego ze
studiowanym kierunkiem

nie związanego ze
studiowanym kierunkiem

8 pkt.
4 pkt.

4 pkt.
2 pkt.

współautorstwo referatu prezentowanego podczas sesji naukowej:

międzynarodowej
krajowej

związanego ze
studiowanym kierunkiem

nie związanego ze
studiowanym kierunkiem

4 pkt.
2 pkt.

2 pkt.
1 pkt.

poster (plakat) naukowy prezentowany podczas sesji naukowej:

autorstwo
współautorstwo

związanego ze
studiowanym kierunkiem

nie związanego ze
studiowanym kierunkiem

2 pkt.
1 pkt.

1 pkt.
0 ,5 pkt.

Nie uwzględnia się referatów lub posterów o charakterze nienaukowym oraz referatów lub
posterów wykazanych w kategorii autorstwo/współautorstwo publikacji naukowej.
Ten sam referat/ poster (plakat) naukowy zaprezentowany na więcej niż jednej konferencji
naukowej uwzględnia się tylko jeden raz.
Poster i referat naukowy o tej samej tematyce uwzględniany jest w punktacji tylko jako referat.

Sposób udokumentowania: zaświadczenie organizatora sesji naukowej albo opiekuna pracy
lub kierownika Katedry/ Zakładu (w przypadku zgłoszenia udziału przez Uczelnię)
potwierdzające udział studenta zawierające nazwisko autora/autorów, tytuł referatu/posteru,
nazwę i termin sesji naukowej, zasięg sesji (międzynarodowa, krajowa), pomocniczo: strony
materiałów pokonferencyjnych.
c) Wygrane i wyróżnienia w konkursach, dyplomy otrzymane w olimpiadach dla
studentów (punkty przyznawane za każde osiągnięcie, maksymalna łączna liczba pkt. - 25)
osiągnięcie związane ze studiowanym kierunkiem

zajęcie od 1 do 10 miejsca w konkursie międzynarodowym
zajęcie od 1 do 6 miejsca w konkursie krajowym
wyróżnienie w konkursie o charakterze międzynarodowym
lub krajowym
otrzymanie dyplomu w olimpiadzie dla studentów
osiągnięcie nie związane ze studiowanym kierunkiem

zajęcie od 1 do 10 miejsca w konkursie międzynarodowym
zajęcie od 1 do 6 miejsca w konkursie krajowym
wyróżnienie w konkursie o charakterze międzynarodowym
lub krajowym
otrzymanie dyplomu w olimpiadzie dla studentów

praca
indywidualna

praca
zbiorowa

10 pkt.
5 pkt.
3 pkt.

7 pkt.
3 pkt.
2 pkt.

5 pkt.

-

praca
indywidualna

praca
zbiorowa

5 pkt.
3 pkt.
1 pkt.

3 pkt.
1 pkt.
0,5 pkt.

3 pkt.

-

Nie uwzględnia się:
- zajęcia dalszego niż 10 miejsce w konkursie międzynarodowym, dalszego niż 6 miejsce w
konkursie krajowym;
- nagród lub wyróżnień za wygłoszone referaty/ zaprezentowane postery na konferencji
naukowej,
- innych nagród za wyniki lub osiągnięcia w nauce (np. nagród rektora lub dziekana, nagród
przyznawanych przez władze samorządowe lub fundacje),
- nagród uzyskanych za osiągnięcia nienaukowe,
Sposób udokumentowania: zaświadczenie organizatora konkursu albo opiekuna pracy lub
kierownika Katedry/ Zakładu (w przypadku zgłoszenia udziału przez Uczelnię) potwierdzające
udział studenta w konkursie i znalezienie się w gronie osób nagrodzonych (ze wskazaniem
miejsca) lub wyróżnionych; terminie i zasięgu konkursu (międzynarodowy/krajowy), dokument
potwierdzający udział w olimpiadzie dla studentów, pomocniczo: otrzymane dyplomy,
zawiadomienia.
d) Autorstwo lub współautorstwo patentów, wzorów użytkowych lub przemysłowych,
zgłoszenia złożone w Urzędzie Patentowym RP (punkty przyznawane za każde

osiągnięcie)
patent
wzór użytkowy lub przemysłowy
zgłoszenie patentowe
zgłoszenie wzoru użytkowego lub przemysłowego

10 pkt.
5 pkt.
3 pkt.
2 pkt.

Sposób udokumentowania: zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub
Rzecznika Patentowego o posiadaniu patentu/zatwierdzonego wzoru użytkowego/
zatwierdzonego wzoru przemysłowego lub zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy
RP lub Rzecznika Patentowego o zgłoszeniu patentu/zatwierdzonego wzoru użytkowego/
zatwierdzonego wzoru przemysłowego
e) Udział w projektach badawczych (maksymalna łączna liczba pkt. - 9)
udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z
innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi
Nie uwzględnia się:
− udziału w pracach badawczych w ramach BZ, BS, BSM,
− udziału w pracach badawczych kół naukowych,
− udziału w projektach niebadawczych (np. szkoleniowych, dydaktycznych)

3 pkt.

Sposób udokumentowania: zaświadczenie instytucji prowadzącej projekt lub kierownika
projektu o uczestnictwie studenta w projekcie zawierające: nazwę jednostki uczelni lub
instytucji prowadzącej lub uczestniczącej w projekcie, pełnioną funkcję studenta w projekcie,
krótki opis wykonywanych zadań oraz okres udziału w projekcie.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wszystkie informacje niezbędne do
właściwej kwalifikacji wskazanego przez studenta osiągnięcia nie przyznaje się za nie
punktów.
Związek wykazanego przez studenta osiągnięcia naukowego, o którym mowa w ust. 10
pkt. Ia – c ze studiowanym kierunkiem studiów potwierdza na załączonej przez
studenta dokumentacji osiągnięcia prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
Wydziału.
Nie wzywa się do uzupełnienia wniosku o stypendium rektora dla najlepszych
studentów w przypadku braku dokumentów potwierdzających osiągnięcia wskazane
we wniosku lub w przypadku złożenia błędnych dokumentów.

