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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 202/12/2022 Senatu UR  
z dnia 15 grudnia 2022 r. 

 
Wykaz osiągnięć naukowych i artystycznych kandydata oraz sposób ich punktowania  

i dokumentowania 
 

Lp. Osiągnięcia naukowe 
i artystyczne  

Liczba punktów Sposób potwierdzenia 

1.  Monografie 
recenzowane 
opublikowane 

Według aktualnie 
obowiązującej punktacji 
MEiN   
 

Kserokopia stron zawierających: 

 nazwisko autora,  

 tytuł monografii,  

 numer ISBN,  

 rok wydania, 

 liczbę stron 

2.  Artykuły naukowe 
opublikowane 

Według aktualnie 
obowiązującej punktacji 
MEiN  
 
 

Kserokopia artykułu lub rozdziału oraz 
kserokopie stron zawierających: 

 nazwisko autora,  

 tytuł artykułu lub rozdziału, 

 nazwę czasopisma naukowego, 

  numer  ISSN,  

 rok wydania, 

 liczbę stron 

3.  Prace opublikowane jako 
rozdziały w 
monografiach 
recenzowanych  

Według aktualnie 
obowiązującej punktacji 
MEiN  

Kserokopia artykułu lub rozdziału oraz 
kserokopie stron zawierających: 

 nazwisko autora,  

 tytuł artykułu lub rozdziału, 

 tytuł monografii,  

 numer ISBN,  

 rok wydania, 

 liczbę stron 

4.  Czynny udział w 
konferencjach 
naukowych (z referatem / 
wystąpieniem) 

- konferencja naukowa 
ogólnopolska: 1 pkt. za 
jedno wydarzenie; 
- konferencja naukowa  
międzynarodowa: 2 pkt. za 
jedno wydarzenie. 
Maksymalna liczba 
punktów za czynny udział w 
konferencjach naukowych 
wynosi 6 pkt.   

Zaświadczenie organizatora konferencji 
zawierające:  

 nazwę i rodzaj konferencji,  

 datę i miejsce konferencji,  

 rodzaj wystąpienia,  

 nazwisko autora,  

 tytuł prezentowanego wykładu, 
komunikatu lub posteru 

5.  Stypendia naukowe 
przyznane przez 
uczelnie, którą ukończył 
kandydat 

1 pkt. za jedno osiągnięcie Decyzja o przyznaniu stypendium  

6.  Stypendia naukowe 
przyznane przez 
instytucje krajowe inne 
niż uczelnia, którą 
ukończył kandydat 

10 pkt za jedno osiągnięcie Decyzja o przyznaniu stypendium 

7.  Stypendia naukowe 
przyznane przez 
jednostki lub organizacje 
międzynarodowe 

50 pkt za jedno osiągnięcie Decyzja o przyznaniu stypendium 

8.  Staże naukowe krajowe 1 pkt. za jedno wydarzenie Decyzja o przyznaniu stażu 

9.  Staże naukowe 
zagraniczne 

2 pkt za jedno wydarzenie Decyzja o przyznaniu stażu 
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10.  Praca w zespołach 
badawczych 

1 pkt. za jedno osiągnięcie Potwierdzenie kierownika zespołu 
naukowego 

11.  Przyznane patenty  10 pkt. za jedno osiągnięcie Numer patentu (wyciąg z ewidencji lub 
numer zgłoszenia patentowego) 

12.  Zgłoszenie patentowe  2 pkt za jedno osiągnięcie Ksero  zgłoszenia (wyciąg z ewidencji lub 
numer zgłoszenia patentowego) 

13.  Publikacje 
popularnonaukowe, 
techniczne, inne 

1 pkt za jedno osiągnięcie Kserokopia artykułu 

14.  Doświadczenie w 
szerzeniu świadomości 
naukowej w 
społeczeństwie 

1 pkt. za jedno wydarzenie Zaświadczenia potwierdzające aktywność 
w zakresie działalności 
popularnonaukowej 

15.  Pomoc przy 
organizowaniu 
konferencji naukowych 

1 pkt. za jedno wydarzenie Zaświadczenia organizatora konferencji 

16.  Aktywność naukowa w 
kołach naukowych 

1 pkt. za członkostwo w 
jednym kole naukowym; 
maksymalna liczba 
punktów za członkostwo w 
kołach naukowych wynosi 3 
pkt.   

Potwierdzenie opiekuna koła naukowego 

17.  Aktywność naukowa w 
towarzystwach 
naukowych 

1 pkt. za jedno wydarzenie Potwierdzenie kierownika towarzystwa 
naukowego 

18.  Doświadczenie w 
prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych 

1 pkt. za jedno wydarzenie Zaświadczenia potwierdzające aktywność 
wydane przez Uczelnie (dziekanat lub 
sekretariat) 

19.  Doświadczenie w 
szerzeniu świadomości 
naukowej i artystycznej, 
kultury i sztuki w 
społeczeństwie 

1 pkt. za jedno wydarzenie Zaświadczenia organizatora wydarzenia 

20.  Organizowanie 
konferencji naukowych, 
plenerów, spotkań - 
debat artystycznych,  
konkursów w zakresie 
obszaru sztuki 

1 pkt. za jedno wydarzenie Zaświadczenia organizatora wydarzenia 

21.  Przygotowanie 
podręczników i skryptów 
dydaktycznych 

10 pkt za osiągniecie Kserokopia z tytułem oraz listą autorów  

22.  Otrzymane nagrody o 
zasięgu:  
- międzynarodowym,              
- ogólnopolskim 

-  zasięg międzynarodowy: 
2 pkt. za jedno osiągnięcie,              
- zasięg ogólnopolski: 1 pkt. 
za jedno osiągnięcie 

Decyzja o przyznaniu nagrody 

23.  Udział w realizacji 
projektów naukowych w 
roli wykonawcy, 
otrzymanych w drodze 
ogólnokrajowych oraz 
międzynarodowych 
konkursów 

5 pkt za jeden udział w 
projekcie krajowym 
 
10 pkt za jeden udział w 
projekcie 
międzynarodowym 

Zaświadczenie potwierdzające udział w 
projekcie  

24.  Udział w realizacji 
projektów naukowych w 
roli kierownika, 
otrzymanych w drodze 
ogólnokrajowych oraz 

10 pkt za jeden udział w 
projekcie krajowym 
 
20 pkt za jeden udział w 
projekcie 
międzynarodowym 

Decyzja o przyznaniu projektu 
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międzynarodowych 
konkursów 

25.  Stypendia  twórcze  1 pkt. za jedno osiągnięcie Decyzja o przyznaniu stypendium  

26.  Drugi/kolejny kierunek 
studiów na poziomie 
studiów II stopnia lub 
jednolitych 
magisterskich 

1 pkt. za jedno osiągnięcie Dyplom ukończenia studiów 

27.  Udział w wystawach, 
konkursach, projektach 
artystyczno-naukowych, 
ruchach artystycznych o 
zasięgu: 
- międzynarodowym,              
- ogólnopolskim 

-  zasięg międzynarodowy: 
zakres punktowy min. 0 
max. 2  pkt. za jedno 
wydarzenie,              
 - zasięg ogólnopolski:  
min. 0  max. 1  pkt. za jedno 
wydarzenie  

Zaświadczenie organizatora imprezy o 
uczestnictwie lub inny dokument z 
podaniem daty zaistniałego wydarzenia 

28.  Udział w koncertach, 
recitalach, 
przedstawieniach 
teatralnych, występach 
artystycznych, 
tanecznych  

-  zasięg międzynarodowy: 
zakres punktowy min. 0 
max. 2  pkt. za jedno 
wydarzenie,              
 - zasięg ogólnopolski:  
min. 0  max. 1  pkt. za jedno 
wydarzenie  

Zaświadczenie organizatora imprezy o 
uczestnictwie lub inny dokument z 
podaniem daty zaistniałego wydarzenia 

 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 
 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 
Rektor 

 
 

 


