Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH
BRANYCH POD UWAGĘ DO STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH
STUDENTÓW ORAZ ZAKRES WARTOŚCI PUNKTOWYCH
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ŚREDNIA OCEN
średnia 4,0 lub wyŜsza
średnia x10
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I ARTYSTYCZNE
Publikacje naukowe
autorstwo lub współautorstwo monografii o charakterze naukowym
20
autorstwo lub współautorstwo 1 rozdziału monografii o charakterze naukowym
4
autorstwo lub współautorstwo 2 rozdziałów monografii o charakterze naukowym
8
autorstwo lub współautorstwo 3 rozdziałów monografii o charakterze naukowym
12
pozostałe publikacje m.in. w wydawnictwach konferencyjnych, wydawnictwach
4
jednostek naukowych o charakterze lokalnym, publikacje popularnonaukowe
publikacja artykułu naukowego w czasopismach wyróŜnionych w Journal Citation
15
Reports znajdujące się na liście A czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego (MNiSW)
publikacja artykułu naukowego w czasopismach znajdujących się na liście B
10
czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (MNiSW)
publikacja artykułu naukowego w czasopismach znajdujących się na liście C
5
czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (MNiSW)
Konferencje naukowe/wystawy artystyczne
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej/Wystawa zagraniczna
6
indywidualna
Współautorstwo referatu lub poster na konferencji międzynarodowej/Wystawa
4
zagraniczna zbiorowa
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej/Wystawa krajowa indywidualna
4
Współautorstwo referatu lub poster na konferencji krajowej/Wystawa krajowa
2
zbiorowa
Wygłoszenie referatu na konferencji uczelnianej/Wystawa uczelniana
2
indywidualna
Współautorstwo referatu na konferencji uczelnianej/Wystawa uczelniana
1
zbiorowa
Wnioski i zgłoszenia do urzędu patentowego RP
Autorstwo patentu
10
Współautorstwo patentu
5
Autorstwo lub współautorstwo wzoru uŜytkowego lub przemysłowego
3
Zgłoszenie patentowe (bez względu na ich liczbę)
2
Zgłoszenie wzoru uŜytkowego lub przemysłowego (bez względu na ich liczbę)
1
Udział w projektach badawczych/artystycznych
Udział w grancie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Unii Europejskiej,
5
międzynarodowym
Udział w grancie we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub
3
naukowymi
Udział w grancie uczelnianym
1
Udział w konkursach/wystawach
Nagroda w konkursie/wystawie o zasięgu międzynarodowym
5
WyróŜnienie w konkursie/wystawie o zasięgu międzynarodowym
2
Nagroda w konkursie/wystawie o zasięgu krajowym
3

2.5.4. WyróŜnienie w konkursie/wystawie o zasięgu krajowym
3
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
3.1. Medalowe miejsce w zawodach rangi międzynarodowej (takŜe w
zawodach dla osób niepełnosprawnych)
3.1.1. medalowe miejsce w Igrzyskach Olimpijskich (indywidualnie)
3.1.2. medalowe miejsce w Igrzyskach Olimpijskich (zespołowo)
3.1.3. medalowe miejsce w indywidualnych zawodach rangi Mistrzostw Świata
3.1.4. medalowe miejsce w zawodach rangi Mistrzostw Świata (zespołowo)
3.1.5. medalowe miejsce w indywidualnych zawodach rangi Mistrzostw Europy
3.1.6. medalowe miejsce w zawodach rangi Mistrzostw Europy (zespołowo)
3.2. Medalowe miejsce w zawodach rangi krajowej (takŜe w zawodach dla osób
niepełnosprawnych)
3.2.1. medalowe miejsce w indywidualnych zawodach rangi Mistrzostw Polski
3.2.2. medalowe miejsce w zawodach rangi Mistrzostw Polski (zespołowo)
3.2.3. medalowe miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski (indywidualnie
reprezentując Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
3.2.4. medalowe miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski (zespołowo
reprezentując Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
3.3. Kadra narodowa (takŜe osoby niepełnosprawne)
3.3.1. posiadanie statusu członka kadry narodowej
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* komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu
czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.
Nie będą brane pod uwagę jako osiągnięcia naukowe, artystyczne, czy sportowe:
• średnia ocen poniŜej 4,0;
• bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych;
• udział w wykładach otwartych, warsztatach lub spotkaniach plenerowych;
• udział w festiwalach i olimpiadach oraz eliminacjach do konkursów;
• nagrody lub wyróŜnienia za wygłoszone referaty naukowe;
• udział w kołach naukowych;
• artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie zostały opublikowane;
• druŜynowy udział w konkursach, festiwalach artystycznych.

