
Osiągnięcia naukowe i artystyczne 

 

1. Za poszczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne student otrzymuje odpowiednią liczbę 

punktów zgodnie z poniższą tabelą: 

Pozycja Rodzaj osiągnięć naukowych i artystycznych Liczba punktów 

1. Publikacje naukowe i artystyczne 

1.1. 

Publikacja o charakterze naukowym wydanej przez wydawnictwo publikujące 

recenzowane monografie naukowe,  umieszczone w wykazie ogłoszonym przez 

ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego 

1.1.1. Publikacja książki 12 

1.1.2. Publikacja 2 rozdziałów lub więcej 8 

1.1.3. Publikacja 1 rozdziału 4 

1.2. 

Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym 

w ujednoliconym wykazie czasopism naukowych, ogłoszonym 

przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego 

6 

1.3. 
Publikacja artykułu w czasopiśmie specjalistycznym wydanym 

przez ośrodek naukowy lub jednostkę Uczelni 
4 

2. Wystąpienia na konferencjach naukowych 

2.1. 
Aktywny udział w konferencji, sympozjum lub sesji naukowej o zasięgu 

międzynarodowym 

2.1.1. 
Wygłoszenie referatu, zaprezentowanie posteru lub omówienie 

prezentacji multimedialnej 
3 

2.1.2. 

Nagroda za zajęcie miejsca 1-3 za wygłoszony referat, 

zaprezentowany poster lub omówioną prezentację 

multimedialną 

1 

2.2. 
Aktywny udział w konferencji, sympozjum lub sesji naukowej o zasięgu 

ogólnopolskim 

2.2.1. 
Wygłoszenie referatu, zaprezentowanie posteru lub omówienie 

prezentacji multimedialnej 
2 

2.2.2. 

Nagroda za zajęcie miejsca 1-3 za wygłoszony referat, 

zaprezentowany poster lub omówioną prezentację 

multimedialną 

1 

2.3. 
Aktywny udział w konferencji, sympozjum lub sesji naukowej o zasięgu 

uczelnianym 

2.3.1. 
Wygłoszenie referatu, zaprezentowanie posteru lub omówienie 

prezentacji multimedialnej 
1 

2.3.2. 

Nagroda za zajęcie miejsca 1-3 za wygłoszony referat, 

zaprezentowany poster lub omówioną prezentację 

multimedialną 

1 

3. Wnioski lub zgłoszenia patentowe do Urzędu Patentowego RP 

3.1. Autorstwo lub współautorstwo patentu 8 

3.2. 
Autorstwo lub współautorstwo wzoru użytkowego lub 

przemysłowego 
2 



4. Aktywny udział w projekcie badawczym lub artystycznym 

4.1. 
Aktywny udział w grancie Ministerstwa Edukacji i Nauki lub 

grancie międzynarodowym 
6 

4.2. 
Aktywny udział w grancie finansowanym ze środków Unii 

Europejskiej 
4 

4.3. 
Aktywny udział w grancie uczelnianym we współpracy z innymi 

ośrodkami akademickimi lub naukowymi 
2 

5. Aktywny udział w konkursach lub festiwalach artystycznych 

5.1. 
Zajęcie miejsca 1-3 w konkursie lub festiwalu artystycznym o 

zasięgu międzynarodowym 
4 

5.2. 
Zajęcie miejsca 1-3 w konkursie lub festiwalu artystycznym o 

zasięgu krajowym 
2 

6. Aktywny udział w wystawach artystycznych 

6.1. 

Zaprezentowanie dzieła plastycznego lub pracy artystycznej na 

wystawie krajowej, zorganizowanej przez instytut kultury o 

wysokim prestiżu 

3 

6.2. 

Zaprezentowanie dzieła plastycznego lub pracy artystycznej na 

wystawie zagranicznej, zorganizowanej przez instytut kultury o 

wysokim prestiżu 

1 

 

2. W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, liczba punktów 

dzielona jest przez liczbę autorów danego osiągnięcia. Wynik obliczany jest z dokładnością do 

2 miejsc po przecinku. 

3. Dane osiągnięcie punktowane jest tylko raz, np. w przypadku wygłoszenia tego samego referatu 

na kilku konferencjach należy wskazać tę najwyżej punktowaną. 

4. Przykładowe osiągnięcia, które nie są brane pod uwagę: 

1) bierny udział w konferencjach, sesjach kół naukowych; 

2) publikacje o charakterze nienaukowym; 

3) członkostwo w kole naukowym; 

4) działalność w organizacjach studenckich; 

5) udział w wykładach otwartych, warsztatach lub spotkaniach z przedstawicielami firm 

lub instytucji; 

6) artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały; 

7) praktyki i staże, krajowe i zagraniczne. 

5. Sposób dokumentowania osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych określa 

załącznik nr 14 do niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 



Osiągnięcia sportowe  

 

1. Za poszczególne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 

krajowym, student otrzymuje odpowiednią liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Pozycja Rodzaj osiągnięć sportowych Liczba punktów 

1. Medalowe miejsce w zawodach o zasięgu międzynarodowym 

1.1. Medalowe miejsce na Igrzyskach Olimpijskich 40 

1.2. Medalowe miejsce w zawodach rangi Mistrzostw Świata 30 

1.3. Medalowe miejsce w Akademickich Mistrzostwach Świata 15 

1.4. Medalowe miejsce w zawodach rangi Mistrzostw Europy 20 

1.5. Medalowe miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy 10 

1.4. Medalowe miejsce w zawodach rangi Mistrzostw Polski 10 

1.5. Medalowe miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski  5 

2. Status członka kadry narodowej 

2.1. Posiadanie statusu członka kadry narodowej 2 

 

2. Punkty przyznawane są za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na 

poziomie krajowym w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa 

w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz w sportach, w których organizowane są 

Akademickie Mistrzostwa Polski. 

3. W przypadku studenta, który osiągnął medalowe miejsce w drużynowych zawodach 

sportowych, liczba punktów dzielona jest przez liczbę osób w drużynie. 

4. Osiągnięcia sportowe studenta opiniuje kierownik Studium Wychowania Fizycznego, 

działającego w Uczelni. 

5. Udział w Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy lub 

Akademickich Mistrzostwach Polski jest punktowany, gdy student uzyskał medalowe miejsce 

reprezentując Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

6. Sposób dokumentowania osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych określa 

załącznik nr 14 do regulaminu. 

 


