
STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE 

Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych  

 
 

Pozycja 
Rodzaj osiągnięć naukowych i artystycznych Liczba 

punktów 

1. Publikacje naukowe  

 

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), uzyskują punkty wg. listy 

MNiSW 

Według 

punktacji 

ministerialnej 

1.2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w 
czasopiśmie znajdującycm się na liście B czasopism 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), 

uzyskują punkty wg. listy MNISW 

Według      

punktacji 

ministeriaej 

1.3. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej 20 

1.4. autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii 
naukowej, 

4 

1.5. autorstwo lub współautorstwo innej publikacji (w 
szczególności: publikacje w wydawnictwach 

konferencyjnych, wydawnictwach jednostek naukowych o 

zasięgu lokalnym) 

a)  recenzowanej 

b)  nierecenzowanej 

 
 
 
 
 

2 

1 

1.6. redakcja lub współredakcja publikacji naukowej (o objętości 
min. 6 ark. wyd.) 

1 

2. Udział lub organizacja konferencji /wystaw artystycznych krajowych 

lub  zagranicznych 

2.1. wygłoszenie referatu na konferencji 

międzynarodowej/wystawa międzynarodowa indywidualna 

5 

2.2. współautorstwo referatu lub poster na konferencji 

międzynarodowej/wystawa międzynarodowa zbiorowa 

3 

2.3. wygłoszenie referatu na konferencji krajowej/wystawa 

krajowa indywidualna 

3 

2.4. współautorstwo referatu lub poster na konferencji 

krajowej/wystawa krajowa zbiorowa 

2 

2.5 Udział w organizacji konferencji międzynarodowej 6 

2.6 Udział w organizacji konferencji krajowej 3 



 

 

 

3. Wnioski/zgłoszenia złożone w Urzędzie Patentowym RP 

3.1. autorstwo lub współautorstwo patentu 10 

3.2. autorstwo lub współautorstwo wzoru użytkowego lub 
przemysłowego 

2 

3.3. zgłoszenie patentowe (bez względu na liczbę zgłoszeń) 4 

3.4. zgłoszenie wzoru użytkowego lub przemysłowego (bez 
względu na liczbę zgłoszeń) 

1 

4. Udział w projektach badawczych/artystycznych 

4.1. udział w grancie MNiSW, NCN, NCBR,  Unii Europejskiej, 
międzynarodowym 

           25 

4.2. udział w grancie we współpracy z innymi ośrodkami 

akademickimi lub naukowymi 

3 

4.3. udział w grancie uczelnianym 1 

5. Nagrody i wyróżnienia w konkursach/wystawach 

5.1. nagroda w konkursie/wystawie o zasięgu międzynarodowym 5 

5.2. wyróżnienie w konkursie/wystawie o zasięgu 

międzynarodowym 

2 

5.3. nagroda w konkursie/wystawie o zasięgu krajowym 3 

5.4. wyróżnienie w konkursie/wystawie o zasięgu krajowym 1 

6. Uczestnictwo w stażach, studiach, kursach i szkoleniach o 

charakterze naukowym. Działalność w towarzystwach 

naukowych. 

 

6.1 Członkostwo w towarzystwie naukowym 2 

6.2 Staż naukowy na terenie kraju 2 

6.3 Staż naukowy odbyty za granicą 3 

6.4 Odbyte szkolenia i kursy naukowe z zakresu nauk medycznych 
lub nauk farmaceutycznym związane bezpośrednio z 
kierunkiem studiów 

1 

 

 

 

 


