
WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ 

 

L.p. Rodzaj osiągnięcia Liczba  

punktów 

1. ŚREDNIA OCEN  

1.1. średnia 4,0 lub wyższa, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3 regulaminu  średnia x 10 

2. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I ARTYSTYCZNE  

2.1.  Publikacje książki o charakterze naukowym  

2.1.1. autorstwo 3 rozdziałów lub więcej  14 

2.1.2. autorstwo 2 rozdziałów  10 

2.1.3. autorstwo 1 rozdziału 6 

2.2. publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym 

znajdującym się w aktualnym wykazie czasopism 

punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

 

2.2.1. czasopismo znajdujące się na liście A 15 

2.2.2. czasopismo znajdujące się na liście B 10 

2.2.3. czasopismo znajdujące się na liście C 5 

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

 

2.3.1. publikacja referatu w wydawnictwach pokonferencyjnych, 

zeszytach naukowych 

5 

2.3.2. wygłoszenie referatu, zaprezentowanie posteru lub pracy 

artystycznej, omówienie prezentacji multimedialnej 

1 

2.3.3. nagroda za zajęcie miejsca 1-3 za wygłoszony referat, 

zaprezentowany poster lub pracę artystyczną, omówioną 

prezentację multimedialną 

3 

2.4. Aktywny udział w konferencji, sympozjum, sesji naukowej lub 
wystawie artystycznej o zasięgu ogólnopolskim 

 

2.4.1. publikacja referatu w wydawnictwach pokonferencyjnych, 

zeszytach naukowych 

4 

2.4.2. wygłoszenie referatu, zaprezentowanie posteru lub pracy 

artystycznej, omówienie prezentacji multimedialnej 

1 

2.4.3. nagroda za zajęcie miejsca 1-3 za wygłoszony referat, 

zaprezentowany poster lub pracę artystyczną, omówioną 

prezentację multimedialną 

2 



2.5. Aktywny udział w konferencji, sympozjum, sesji naukowej lub 
wystawie artystycznej o zasięgu uczelnianym 

 

2.5.1. publikacja referatu w wydawnictwach pokonferencyjnych, 

zeszytach naukowych 

3 

2.5.2. wygłoszenie referatu, zaprezentowanie posteru lub pracy 

artystycznej, omówienie prezentacji multimedialnej 

1 

2.5.3. nagroda za zajęcie miejsca 1-3 za wygłoszony referat, 

zaprezentowany poster lub pracę artystyczną, omówioną 

prezentację multimedialną 

1 

2.6. Wnioski lub zgłoszenia patentowe do Urzędu Patentowego RP  

2.6.1. autorstwo patentu 10 

2.6.2. autorstwo wzoru użytkowego lub przemysłowego 3 

2.6.3. zgłoszenie patentowe (bez względu na ich liczbę) 2 

2.6.4. zgłoszenie wzoru użytkowego lub przemysłowego (bez względu na 
ich liczbę) 

1 

2.7. Udział w projekcie badawczym lub artystycznym  

2.7.1. udział w grancie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub 

grancie międzynarodowym 

6 

2.7.2. udział w grancie finansowanym ze środków Unii Europejskiej 4 

2.7.3. udział w grancie uczelnianym we współpracy z innymi ośrodkami 

akademickimi lub naukowymi 

2 

3. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE (dotyczą również zawodów 

sportowych dla osób z niepełnosprawnością) 

 

3.1. Medalowe miejsce w zawodach o zasięgu międzynarodowym  

3.1.1. medalowe miejsce na Igrzyskach Olimpijskich 40 / *20 

3.1.2. medalowe miejsce w zawodach rangi Mistrzostw Świata 30 / *15 

3.1.3. medalowe miejsce w zawodach rangi Mistrzostw Europy 20 / *10 

3.1.4. medalowe miejsce w zawodach rangi Mistrzostw Polski 10 / *5 

3.1.5. medalowe miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski (tylko 

reprezentując Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie) 

5 / *2,5 

3.2.  Status członka kadry narodowej  

3.2.1. posiadanie statusu członka kadry narodowej 5 

 



 Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę osiągnięcia z poprzedniego roku 

akademickiego. W przypadku studentów pierwszego roku studiów II stopnia, 

brane są pod uwagę osiągnięcia z ostatniego roku studiów I stopnia, a gdy ostatni 

rok studiów trwał jeden semestr – z ostatniego semestru. 

  

Liczba punktów za średnią ocen oraz za poszczególne osiągnięcia naukowe, 

artystyczne lub sportowe, sumuje się. 

 

 W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, o 

których mowa w ust. 1, liczba punktów dzielona jest przez liczbę autorów danego 

osiągnięcia, np. w przypadku 3 autorów referatu liczba punktów dzielona jest 

przez 3, w przypadku, gdy w projekcie badawczym bierze udział 4 studentów, 

liczba punktów dzielona jest przez 4. 

  

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

samego referatu na kilku konferencjach należy wskazać tę najwyżej punktowaną. 

 

 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) udział w wykładach otwartych, warsztatach lub spotkaniach z 

przedstawicielami firm lub instytucji; 

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

6) udział w koncertach, kabaretach i festiwalach artystycznych; 

7) praktyki i staże, krajowe i zagraniczne. 

 

 


