
 

Załącznik 2 

§  1 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

1. W przypadku stypendium rektora, za osiągnięcia naukowe przyznawana jest następująca 

liczba punktów wyliczona i udokumentowana według poniższych zasad:     

1) publikacje:     

a) punktacja:  

− publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie 

czasopism naukowych MNiSW - według punktacji Ministerstwa obowiązującej 

od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku, 

− publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym innym niż wymienione wyżej - 

3,50 pkt, 

− publikacja  w formie monografii  wydanej w języku obcym - 25 pkt, 

− publikacja w formie monografii wydanej w języku polskim - 20 pkt, 

− publikacja rozdziału w monografii  w języku obcym -   5,00  pkt, 

− publikacja rozdziału w monografii  w języku  polskim -   4,00  pkt, 

b) punkty przyznane za publikacje – dzielone  są przez liczbę autorów; tak wyliczone 

punkty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku,  

c) w celu potwierdzenia publikacji należy przedłożyć kserokopię stron zawierających 

nazwisko autora i tytuł publikacji, tytuł czasopisma lub monografii, datę wydania 

oraz numer ISBN/ISSN – jeśli został nadany lub zaświadczenie wydawcy;   

2) merytoryczny udziału wnioskodawcy w projekcie naukowo-badawczym:  

a) punktacja:  

projekt naukowo-badawczy zarejestrowany na WSFII 

− powyżej 300 tys. zł –  5,00 pkt, 

− powyżej 150 tys. zł do 300 tys. zł –  4,00 pkt, 

− do 150 tys. zł –  3,00 pkt, 

projekt naukowo-badawczy zarejestrowany na innej uczelni lub ośrodku 

naukowym lub badawczym: 

− powyżej 300 tys. zł –  3,00 pkt, 

− powyżej 150 tys. zł do 300 tys. zł –   2,00 pkt, 

− do 150 tys. zł –   1,00 pkt, 

b) w celu potwierdzenia udziału w projekcie naukowo-badawczym należy przedłożyć 

pisemne zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego 

zawierające powyższe dane oraz opis  merytorycznego udziału wnioskodawcy w tym 

projekcie;  

3) wynalazek, wzór użytkowy: 

a) punktacja:  

udział w opracowaniu wynalazku lub wzoru użytkowego:  

− na który udzielono patentu lub prawa ochronnego – 25 pkt, 

− zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP –     5,00 pkt,  



b) w celu potwierdzenia udziału w opracowaniu należy przedłożyć zaświadczenie 

kierownika zespołu lub wyciąg z ewidencji patentowej, opis winien zawierać 

zaangażowanie naukowe wnioskodawcy;  

4) referat:  

a) punktacja za prezentację referatu na konferencji naukowej:  

− międzynarodowej – 5,50 pkt, przy czym przez konferencję międzynarodową 

należy rozumieć konferencję odbywającą się poza terytorium RP lub konferencję 

odbywającą się na terytorium RP, jeżeli co najmniej 1/3 czynnych uczestników 

(czyli prezentujących referaty lub plakaty naukowe) reprezentuje zagraniczne 

ośrodki naukowe lub badawcze, 

− krajowej – 4,50 pkt, przy czym przez konferencję krajową należy rozumieć 

konferencję, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek 

naukowych lub badawczych, 

− uczelnianej – 3,50 pkt, przy czym przez konferencję uczelnianą należy rozumieć 

konferencję, która odbyła się na dowolnej uczelni lub niespełniającą  wymogów  

wyżej wymienionych; 

b) jeżeli wystąpienie zostało przez organizatora konferencji wyróżnione, punktacja 

zostaje zwiększona o 0,50 punktu; 

c) punkty przyznane za prezentację referatu lub suma punktów uwzględniająca 

zwiększenie z tytułu wyróżnienia pracy dzielona jest przez liczbę autorów; tak 

wyliczone punkty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku; 

d) w celu potwierdzenia wystąpienia oraz typu konferencji naukowej, należy 

przedłożyć zaświadczenie organizatora lub dyplom zawierający nazwisko autora, 

tytuł prezentowanego referatu, nazwę, miejsce i termin konferencji oraz pełny 

program konferencji; 

5) prezentacja plakatu naukowego: 

a) punktacja za prezentację plakatu naukowego na konferencji naukowej:  

− międzynarodowej – 5,00 pkt, przy czym przez konferencję międzynarodową 

należy rozumieć konferencję odbywającą się poza terytorium RP lub konferencję 

odbywającą się na terytorium RP, jeżeli co najmniej 1/3 czynnych uczestników 

(czyli prezentujących referaty lub plakaty naukowe) reprezentuje zagraniczne 

ośrodki naukowe lub badawcze, 

− krajowej – 3,00 pkt, przy czym przez konferencję krajową należy rozumieć 

konferencję, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek 

naukowych lub badawczych, 

− uczelnianej – 1,00 pkt, przy czym przez konferencję uczelnianą należy rozumieć 

konferencję, która odbyła się na dowolnej uczelni lub niespełniającą  wymogów  

wyżej wymienionych; 

b) jeżeli prezentacja plakatowa została przez organizatora konferencji wyróżniona, 

punktacja zostaje zwiększona o 0,50 punktu; 

c) punkty przyznane za prezentację plakatu lub suma punktów uwzględniająca 

zwiększenie z tytułu wyróżnienia pracy dzielona jest przez liczbę autorów; tak 

wyliczone punkty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku; 

d) w celu potwierdzenia prezentacji oraz typu  konferencji naukowej należy przedłożyć 

zaświadczenie organizatora lub dyplom zawierający nazwisko autora, tytuł 



prezentowanego plakatu, nazwę, miejsce i termin konferencji oraz pełny program 

konferencji.   

2. Nie są punktowane osiągnięcia za udział studenta w konkursach, turniejach, warsztatach  

i szkoleniach, w tym  o charakterze naukowym  oraz za członkostwo w organizacjach 

studenckich lub studenckich kołach naukowych.  

3. Jeżeli osiągnięcia naukowe dotyczące jednego tematu naukowego były zaprezentowane  

w różnych formach, np. jako publikacja, prezentacja plakatowa, wygłoszenie referatu na 

konferencji naukowej, lub równocześnie były wynikiem udziału w przedsięwzięciach 

określonych w ust. 1 pkt 2 lub w ust. 1 pkt 3, student może otrzymać punkty tylko z jednego 

tytułu. 

§  2 

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

1. W przypadku stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne, udokumentowane według  

poniższych zasad przyznawana jest następująca liczba punktów: 

1) punktacja za autorstwo/współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym 

plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych 

publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach:   

a) międzynarodowych – 3,00 pkt, przy czym przez wydarzenie międzynarodowe należy 

rozumieć wydarzenie odbywające się poza terytorium RP lub odbywające się na 

terytorium RP, jeżeli co najmniej 1/3 czynnych uczestników reprezentuje inne kraje 

niż Polskę, 

b) krajowych – 2,00 pkt, przy czym przez wydarzenie krajowe należy rozumieć takie 

wydarzenie, w którym biorą udział przedstawiciele co najmniej 5  ośrodków 

kulturalnych lub naukowych, 

c) uczelnianych – 1,00 pkt, przy czym przez wydarzenie uczelniane należy rozumieć 

wydarzenie, które odbyło się na dowolnej uczelni lub niespełniające  wymogów  

wyżej wymienionych; 

2) jeżeli uczestnik uzyskał miejsce od I do III,  punktacja zostaje zwiększona o 3,00 pkt; 

3) w celu potwierdzenia osiągnięć oraz typu wydarzenia, o którym mowa w ust. 12 pkt 1 

należy przedłożyć dyplom, certyfikat lub zaświadczenie organizatora oraz pełny 

program wydarzenia.  

 

§  3 

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

1. W przypadku stypendium rektora za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co 

najmniej   krajowym  przyznawana jest następująca liczba punktów:   

1) nominacja olimpijska lub paraolimpijska – 6,00 pkt (muszą być potwierdzone w formie 

pisemnej przez zarząd główny danej dyscypliny);  

2) za zajęcie pierwszych miejsc w zawodach we współzawodnictwie międzynarodowym  

o randze mistrzowskiej Europy lub świata (muszą być potwierdzone w formie pisemnej  

przez międzynarodowy związek sportowy danej dyscypliny):  

a) I miejsce – 6,00 pkt,  



b) II miejsce – 5,50 pkt,  

c) III miejsce – 5,00 pkt; 

3) za zajęcie pierwszych miejsc w zawodach we współzawodnictwie krajowym o randze 

mistrzowskiej Polski, muszą być potwierdzone w formie pisemnej przez związek 

sportowy danej dyscypliny oraz Akademickich Mistrzostwach Polski, w tym na 

uczelniach społeczno-przyrodniczych, potwierdzonej w formie pisemnej przez ZG 

AZS:  

a) I miejsce – 5,00 pkt,  

b) II miejsce – 4,75 pkt,  

c) III miejsce – 4,50 pkt. 

 


