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Pozycja Rodzaj osiągnięć naukowych Liczba punktów 

1. PUBLIKA CJ E NA UKO WE   

1.1. autorstwo lub współautorstwo
*
 artykułu naukowego w czasopismach 

wyróżnionych w Journal Citation Reports znajdujące się na liście A czasopism 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 

Punkty wg listy A 

MNiSW 

1.2. autorstwo lub współautorstwo* artykułu naukowego w czasopiśmie znajdujących 

się na liście B czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 

Punkty wg listy B 

MNiSW 

1.3. autorstwo lub współautorstwo* monografii naukowej 20 

1.4. autorstwo lub współautorstwo* rozdziału w monografii naukowej 4 

1.5. autorstwo recenzji publikowanej w czasopismach: 

a) z list A i B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 

b) spoza list MNiSW 

 

2 

1 

1.6. autorstwo lub współautorstwo* innej publikacji (w szczególności: publikacje 

w wydawnictwach konferencyjnych, wydawnictwach jednostek naukowych 

o zasięgu lokalnym) 

a) recenzowanej 

b) nierecenzowanej 

 

 

 

3 

2 

1.7. redakcja lub współredakcja* publikacji naukowej (o objętości min. 6 ark. wyd.) 4 

2. UD ZI AŁ W KONFE RENCJ AC H NA UKO WY CH   

2.1. wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej 5 

2.2. współautorstwo referatu na konferencji międzynarodowej 3 

2.3. wygłoszenie referatu na konferencji krajowej 3 

2.4. współautorstwo referatu na konferencji krajowej 2 

2.5. wygłoszenie referatu na konferencji doktoranckiej  2 

2.6. wygłoszenie referatu na konferencji studenckiej 1 

2.7. współorganizacja konferencji międzynarodowej lub krajowej, odpowiednio: 4/2 

2.8. sekretarz w organizacji konferencji (za każdą imprezę do podziału między 

sekretarzy): 

a) międzynarodowej i krajowej 

 

 

 

3 

                                                 
*
 W przypadku współautorstwa punktację dzieli się przez ilość autorów opracowania. Jeśli 

udokumentowano procentowy udział poszczególnych współautorów, punktację mnoży się przez 

wskazany wkład autora. 



b) międzynarodowej i krajowej studentów/doktorantów 1 

3. UD ZI AŁ W P ROJ EKTA CH B ADA WC ZY CH   

3.1. udział w grancie MNiSW, NCN, Unii Europejskiej, międzynarodowym: 

a) kierownik grantu 

b) wykonawcy grantu 

 

12 

6 

3.2. udział w grancie we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub 

naukowymi 

4 

3.3. udział w grancie uczelnianym 2 

4. NAG ROD Y I  WYRÓ ŻNIEN IA  W KO NKU RS ACH   

4.1. nagroda w konkursie o zasięgu międzynarodowym 5 

4.2. wyróżnienie w konkursie o zasięgu międzynarodowym 2 

4.3. nagroda w konkursie o zasięgu krajowym 3 

4.4. wyróżnienie w konkursie o zasięgu krajowym 1 

 

 

 

Poświadczenie osiągnięć naukowych: 

 

1. Publikacje naukowe – we wniosku o przyznanie stypendium projakościowego doktorant musi 

podać tytuł publikacji, autorów, adres bibliograficzny (nazwę, numer czasopisma, numer rozdziału 

i numery stron), datę przyjęcia publikacji do druku oraz liczbę punktów Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (aktualny wykaz czasopism z podziałem na trzy części A, B i C wraz 

z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową zamieszczony jest na stronie 

internetowej MNiSW – tzw. Lista Filadelfijska). Należy podać liczbę punktów wg aktualnej skali 

ocen MNiSW w dniu publikacji. Doktorant, jako załącznik do wniosku o stypendium 

dla najlepszych doktorantów, zobowiązany jest dołączyć ksero pierwszej strony publikacji 

lub potwierdzenie od wydawcy czasopisma o przyjęciu publikacji do druku (w przypadku, 

gdy publikacja jeszcze się nie ukazała). 

Prace przyjęte do druku nie mogą być zaliczone do osiągnięć naukowych po raz kolejny po ich 

opublikowaniu. 

2. Udział w konferencjach naukowych – (wygłoszenie lub współautorstwo referatu) podać tytuł 

konferencji, miejsce, datę, czas trwania, w jakim języku była ona prowadzona oraz tytuł 

wystąpienia. W przypadku, gdy w materiałach konferencyjnych była załączona książka abstraktów, 

doktorant musi dołączyć do wniosku kserokopię pierwszej strony książki abstraktów oraz stronę, 

na której znajduje się zgłoszony przez doktoranta abstrakt.  

Doktorant musi załączyć do wniosku potwierdzenie czynnego udziału w konferencji w postaci 

certyfikatu udziału w konferencji lub zaświadczenia (może być napisane przez doktoranta) 

podpisanego przez organizatora konferencji wraz z pieczątką organizatora, bądź instytucji, w której 

odbywała się konferencja. 



3. Udział w projektach badawczych – poświadczenie dokumentujące udział w projekcie i zakres 

realizowanych zadań. 

W przypadku grantu wieloletniego punkty przyznawane są każdego roku niezależnie. 

4. Nagrody i wyróżnienia – kopia dyplomu lub pismo stwierdzające otrzymanie nagrody lub 

wyróżnienia. 


