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WYKAZ WYBITNYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH
ORAZ SPOSÓB ICH UDOKUMENTOWANIA
dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia
Rodzaj
osiągnięcia

Lp.

1.

Charakterystyka osiągnięcia

autorstwo
lub
współautorstwo
publikacji
naukowych
w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym
przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2010 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz
z 2015 r. poz. 249) lub w formie książki o zasięgu co najmniej
krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych

Sposób potwierdzenia
kopia stron czasopisma lub książki zawierających
nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę
wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania,
nakład, ISBN lub ISNN, jeżeli został nadany, albo
zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji
wykaz cz. B powinien zawierać następujący opis:
tytuł publikacji (artykułu/rozdziału książki/książki), miejsce
publikacji (tytuł czasopisma/książki), rodzaj publikacji
(artykuł w czasopiśmie/książka/monografia.), język publikacji,
autorstwo (autor/współautor-procentowy wkład) nazwa
wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania (data
druku/data dostępu) numer ISBN/ISNN (jeżeli został nadany)
zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu
badawczego

– o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

2.

udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie
przez uczelnię

wykaz cz. B powinien zawierać następujący opis:
nazwę projektu, okres uczestnictwa w projekcie, pełnioną
funkcję w projekcie (kierownik projektu/ główny wykonawca/
wykonawca), opis wykonywanych zadań, cel i efekty udziału
w projekcie.
zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu
badawczego

3.

udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię
we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi,
w tym zagranicznymi

autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego,
wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub
wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny:

4.

na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek,
prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu
scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany
rośliny, albo
które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio
patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy,
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji
topografii układu scalonego lub w sprawie których zostały
złożone wnioski o przyznanie prawa do ochrony
wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany
rośliny,

wykaz cz. B powinien zawierać następujący opis:
nazwę projektu, okres uczestnictwa w projekcie, nazwę
uczelni lub jednostki naukowej współrealizującej projekt,
pełnioną funkcję w projekcie (kierownik projektu/główny
wykonawca/wykonawca), opis wykonywanych zadań, cel
i efekty współpracy przy realizacji projektu.
- kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego
na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru
przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu
scalonego lub decyzji o przyznaniu wyłącznego prawa do
ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej
odmiany rośliny,
- potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru
użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu
scalonego w celu uzyskania odpowiednio patentu na
wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji
topografii układu scalonego albo złożenia wniosku
o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo
odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
wykaz cz. B powinien zawierać następujący opis:
nazwę i opis wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru
przemysłowego,
topografii
układu
scalonego
lub
wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny
oraz odpowiednio numer patentu, prawa ochronnego na
wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
prawa z rejestracji topografii układu scalonego, lub numer
wpisu w księdze ochrony wyłącznego prawa do odmiany
rośliny, datę i miejsce rejestracji, zasięg rejestracji
(krajowy/międzynarodowy) albo informację o złożeniu
zgłoszenia
wynalazku,
wzoru
użytkowego,
wzoru
przemysłowego lub topografii układu scalonego w celu
uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa
ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu
scalonego albo złożeniu wniosku o przyznanie prawa do
ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej
odmiany rośliny, autorstwo (autor/ współautor – wkład
procentowy).
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5.

referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach
naukowych, w których uczestniczyli prelegenci z co najmniej
pięciu ośrodków akademickich

kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego
nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez
organizatora konferencji
wykaz cz. B powinien zawierać następujący opis:
datę i miejsce konferencji, nazwę konferencji, zasięg
konferencji
(zagraniczna/międzynarodowa/ogólnopolska),
liczbę ośrodków akademickich reprezentowanych na
konferencji, nazwę organizatora konferencji, tytuł referatu
kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo
zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu

6.

nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
w którym uczestniczyli studenci uczelni z co najmniej pięciu
państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach
konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów

wykaz cz. B powinien zawierać następujący opis:
datę i miejsce uzyskania nagrody, nazwę konkursu, uzyskane
miejsce,
uzyskaną
nagrodę,
rodzaj
nagrody
(indywidualna/zespołowa), liczbę uczestników konkursu,
liczbę państw reprezentowanych w konkursie, nazwę
organizatora konkursu

kopia stron książki lub albumu zawierających nazwisko
autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawcy,
miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer
ISAN lub numer ISBN, jeżeli został nadany, albo kopia
okładki płyty wraz z informacją o nakładzie i nazwą
wydawcy, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę
książki, albumu, płyty lub innego dzieła artystycznego,

– o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

1.

autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych,
w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych,
zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub
przeglądach, o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych
w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy

kopia broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo
programu koncertu, wystawy lub spektaklu albo
zaświadczenie wystawione przez organizatora prezentacji
filmu, utworu muzycznego, pracy plastycznej, sztuki
teatralnej lub innego dzieła artystycznego,
wykaz cz. B powinien zawierać następujący opis:
datę prezentacji lub wydania dzieła, tytuł dzieła artystycznego
(pracy plastycznej/ utworu muzycznego/ sztuki teatralnej/
filmu), miejsce prezentacji lub wydania (nazwa wystawy/
galerii/ teatru/ koncertu), nakład, nazwę wydawcy/
organizatora prezentacji, numer ISAN/ISBN (jeżeli został
nadany), znaczenie festiwalu/wystawy/ przeglądu (krajowe/
zagraniczne/międzynarodowe)
kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego
na wzór użytkowy lub świadectwa rejestracji wzoru
przemysłowego,

autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub
wzoru przemysłowego:

2.

a) na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa
ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego, albo
b) które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu
na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego,

potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru
użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania
odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego
na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego,
wykaz cz. B powinien zawierać następujący opis:
nazwę i opis wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru
przemysłowego oraz odpowiednio numer patentu na
wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego, datę i miejsce rejestracji,
zasięg rejestracji (krajowy/międzynarodowy) albo informację
o złożeniu zgłoszenia w celu uzyskania odpowiednio patentu
na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, autorstwo
(autor/współautor – wkład procentowy)
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których
działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia
25 .06.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub
paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w
ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo
zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu

3.

nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu
międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy z co
najmniej pięciu państw

1.

zajęcie co najmniej dziesiątego miejsca w igrzyskach
olimpijskich

2.

zajęcie co najmniej ósmego miejsca w mistrzostwach świata

wykaz cz. B powinien zawierać następujący opis:
datę i miejsce uzyskania nagrody, nazwę konkursu, uzyskane
miejsce, uzyskaną nagrodę, rodzaj nagrody (indywidualna/
zespołowa), liczbę uczestników konkursu, liczbę państw
reprezentowanych w konkursie, nazwę organizatora konkursu

zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek
sportowy
lub

3.

zajęcie co najmniej piątego miejsca w:
- młodzieżowych mistrzostwach świata
- mistrzostwach Europy

4.

zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w młodzieżowych
mistrzostwach Europy

5.

uzyskanie wyników sportowych, o których mowa wyżej w
zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych

1.

zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w uniwersjadzie

zaświadczenie wystawione przez Akademicki Związek
Sportowy

wykaz cz. B powinien zawierać następujący opis: nazwę
zawodów, datę i miejsce zawodów, dyscyplinę sportową,
kategorię wiekową, uzyskane miejsce w zawodach, typ
rywalizacji (indywidualna/drużynowa)

zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek
sportowy

2.

zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w akademickich
mistrzostwach świata

3.

zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w akademickich
mistrzostwach Europy

4.

zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w Europejskich
Igrzyskach Studentów

lub
zaświadczenie wystawione przez Akademicki Związek
Sportowy

wykaz cz. B powinien zawierać następujący opis: nazwę
zawodów, datę i miejsce zawodów, dyscyplinę sportową,
kategorię wiekową, uzyskane miejsce w zawodach, typ
rywalizacji (indywidualna/drużynowa)

