
STYPENDIUM REKTORA ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 

 

Za osiągnięcia naukowe uznaje się: 

Lp. Kategoria Wyszczególnienie 

Liczba 

pkt. 

w jęz. 

polskim 

Liczba pkt. 

w jęz. 

obcym 

Potwierdzenie 

1 
Publikacje naukowe 

(w czasopismach 

naukowych) 

Opis publikacji  

(czasopismo, tytuł 

artykułu) 

15* 20* 

kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł 

publikacji, nazwę czasopisma lub książki, datę wydania 

oraz ISBN/ISSN (jeśli został nadany) 

2 Inne publikacje  

artykuł zamieszczony w 

prasie lub w intrenecie, 

np. na stronie internetowej 

koła naukowego 

5 7 

kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł 

artykułu naukowego, artykułu popularnonaukowego, 

czasopisma lub książki, data wydania lub adres 

internetowy i/lub inne źródło, w którym zamieszczono 

publikację 

3 
Czynny udział w 

konferencjach 

naukowych - referat 

Opis (nazwa konferencji, 

temat, tytuł referatu) 
10 15 

program konferencji zawierający nazwisko autora, tytuł 

prezentowanego referatu, nazwę i termin konferencji 

 

4 

Czynny udział w 

konferencjach 

naukowych- sesja 

posterowa 

Opis (nazwa konferencji, 

temat, tytuł posteru) 
7 10 

 

program konferencji zawierający nazwisko autora, tytuł 

prezentowanego posteru, nazwę i termin konferencji 

 

5 
Współudział  

w grantach 

Opis (tytuł grantu, data, 

miejsce) 
20 30 potwierdzenie przyjęcia do realizacji grantu badawczego 

6 
Inne rodzaje aktywności 

naukowej lub 

popularnonaukowej 

Opis (rodzaj działalności, 

nazwa projektu, miejsce, 

itp.) 

3 5 

zaświadczenie Opiekuna Koła Naukowego lub 

organizatora wydarzenia wskazujące na „popularyzację 

wiedzy wśród …………(wskazać odbiorców) w 

zakresie ……….….. podczas …….…. (nazwa 

wydarzenia o charakterze popularnonaukowym) w dniu 

………….” 

7 
Czynny udział w 

debacie oksfordzkiej 

/seminarium naukowym 

Opis (nazwa debaty/ 

seminarium) 
8 12 

program debaty oksfordzkiej/seminarium naukowego, 

zawierający nazwisko moderatora/uczestnika/panelisty, 

nazwę i termin debaty oksfordzkiej/seminarium 

naukowego 

8 
Czynny udział w 

badaniach  
Opis (nazwa badania) 4 7 

zaświadczenie Opiekuna Koła Naukowego wskazujące 

na udział w badaniach ilościowych i/lub jakościowych, 

(ważne, aby był finalny efekt badań w postaci: raportu, 

prezentacji lub innego opracowania).  

Jeśli raport jest opublikowany aktywność należy 

wykazać w pkt. 2 

Jeśli raport nie jest opublikowany musi być 

potwierdzony przez Opiekuna Koła Naukowego i 

zatwierdzony przez Dziekana 

9 

Tworzenie aplikacji, 

programu, robota itp., 

które mogą być 

wykorzystane w 

przemyśle 

Opis (aplikacja 

wdrożeniowa) 
10 15 

oświadczenie studenta o prawach autorskich, 

zaświadczenie Opiekuna Koła Naukowego/Opiekuna 

naukowego potwierdzające stworzenie przez studenta 

aplikacji, programu, robota itp. 

10 

Udział w konkursie 

związanym z 

wykorzystaniem 

aplikacji, programu, 

konstrukcji itp. na 

szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym 

Opis 5 7 

zaświadczenie Opiekuna Koła Naukowego/Opiekuna 

naukowego/dyplom/certyfikat potwierdzający udział 

studenta w konkursie 

11 

Osiągnięcia w konkursie 

na szczeblu krajowym 

lub międzynarodowym 

związanym z 

wykorzystaniem 

aplikacji, programu, 

konstrukcji itp. 

Nagrody i wyróżnienia 

Laureat/wyróżnienie w 

konkursie związanym np. 

z wykorzystaniem 

aplikacji, programu, 

konstrukcji itp. 

10 15 
Certyfikat, dyplom lub zaświadczenie, potwierdzające 

status laureata 

*W przypadku gdy publikacja naukowa wskazana przez studenta we wniosku o stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe jest wyżej 

punktowana niż aktywność wskazana w tym wniosku Komisja Stypendialna przyznaje punkty zgodnie z wykazem czasopism naukowych  

i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez MNiSW. 


