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WYKAZ OSIĄGNIĘĆ STUDENTA

WYMAGANE DOKUMENTY

Publikacje naukowe

1) kopia stron zawierających
nazwisko autora, tytuł publikacji,
miejsce, nazwę czasopisma lub
książki, datę wydania oraz numer
ISBN/ISSN (jeśli został nadany)
2) zaświadczenie wydawcy
o przyjęciu do druku

Publikacja monografii naukowej
w wydawnictwie z wykazu MNiSW
Publikacja monografii naukowej
w wydawnictwie spoza wykazu
MNiSW
Publikacja artykułu naukowego
/rozdziału w recenzowanej
monografii naukowej
opublikowanej w wydawnictwie
z wykazu MNiSW
Publikacja artykułu
naukowego/rozdziału
w recenzowanej monografii
naukowej opublikowanej
w wydawnictwie nieobjętym
wykazem MNiSW
Publikacja artykułu naukowego
w czasopiśmie naukowym z wykazu
MNiSW
Publikacja artykułu naukowego
w czasopiśmie naukowym spoza
wykazu MNiSW
Publikacja sprawozdania
naukowego lub recenzji naukowej
w monografii naukowej lub
czasopiśmie naukowym
Publikacja artykułu
popularnonaukowego
Redakcja monografii naukowej lub
pracy zbiorowej
Wygłoszenie referatu na
konferencji
międzynarodowej
ogólnopolskiej
Tytuł laureata w konkursie
naukowym
międzynarodowym
ogólnopolskim

4

Konferencje

4.1

organizacja konferencji naukowej
o zasięgu międzynarodowym

LICZBA PUNKTÓW

Zgodnie z wykazem
80

Zgodnie z wykazem

50

Zgodnie z wykazem

50

20

20
40
1) dyplom
2) zaświadczenie od organizatora

80
40
1) dyplom osiągniętego wyniku
2) zaświadczenie organizatora

150
100
zaświadczenie od organizatora
z opisem zaangażowania (rodzaj
obowiązków)

50
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organizacja konferencji naukowej
o zasięgu ogólnopolskim
Organizacja wydarzenia
o charakterze popularnonaukowym lub kulturalnym
o zasięgu międzynarodowym
o zasięgu ogólnopolskim

zaświadczenie od organizatora

6

Projekt

1) zaświadczenie organizatora
projektu
2) zaświadczenie dziekana lub
kierownika Biura ds. Badań
Naukowych
3) zaświadczenie kierownika
programu badawczego

6.1
6.2

kierowanie projektem badawczym
udział w projekcie badawczym
złożenie projektu badawczego
(wniosku o grant naukowy)
finansowany ze źródeł
zewnętrznych lub o stypendium
MNiSW

4.2
5
5.1
5.2

6.3.

7
7.1

7.2

8
8.1

8.2

8.3

Pozostałe osiągnięcia naukowe

30

20
10

150
100

20

1) dyplom
2) zaświadczenie od organizatora

wyróżnienie międzynarodowe lub
państwowe za działalność naukową
Udział w konferencji
międzynarodowej lub
ogólnopolskiej w charakterze
słuchacza (nie więcej niż 5
konferencji)
Uczestnictwo w sportowych
zawodach międzynarodowych
uczestnictwo w igrzyskach
olimpijskich lub paraolimpijskich
zdobycie medalu indywidualnie lub
drużynowo na uniwersjadzie,
mistrzostwach świata, pucharze
świata, akademickich
mistrzostwach świata,
mistrzostwach Europy, pucharze
Europy, akademickich
mistrzostwach Europy
udział indywidualnie lub
drużynowo na uniwersjadzie,
mistrzostwach świata, pucharze
świata, akademickich
mistrzostwach świata,
mistrzostwach Europy, pucharze
Europy, akademickich
mistrzostwach Europy

150

10

1) zaświadczenie związku
sportowego
2) zaświadczenie jednostki AZS

200

180

160

2

Załącznik nr 8 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

9

9.1

9.2
9.3
10

10.1

10.2

Uczestnictwo w sportowych
zawodach ogólnopolskich
zdobycie medalu indywidualnie lub
drużynowo na mistrzostwach
Polski, pucharze Polski,
akademickich mistrzostwach Polski
udział, indywidualnie lub
drużynowo na mistrzostwach
Polski, pucharze Polski,
akademickich mistrzostwach Polski
członkostwo w kadrze narodowej
Uczestnictwo w konkursach,
przeglądach i festiwalach
o charakterze artystycznym
laureaci lub wyróżnieni
w konkursach, przeglądach
i festiwalach o zasięgu
międzynarodowym
laureaci lub wyróżnieni
w konkursach, przeglądach
i festiwalach o zasięgu krajowym

1) zaświadczenie związku
sportowego
2) zaświadczenie jednostki AZS

160

100
50
1) dyplom/certyfikat
2) zaświadczenie organizatora

180

160
1) kopia stron zawierających
nazwisko autora, tytuł publikacji,
miejsce, nazwę czasopisma lub
książki, datę wydania oraz numer
ISBN/iSSN (jeśli został nadany)
2) zaświadczenie wydawcy

11

Wydanie dzieła (w ramach
osiągnięć artystycznych)

11.1
11.2
12
12.1
12.2

indywidualne
zbiorowe
Wystawy indywidualne i zbiorowe
wystawy międzynarodowe
wystawy krajowe

zaświadczenie organizatora

13

Organizacja przedsięwzięć
o charakterze artystycznym

zaświadczenie od organizatora z
opisem zaangażowania (rodzaj
obowiązków)

13.1
13.2

o zasięgu międzynarodowym
o zasięgu krajowym

14

Działalność organizacyjnospołeczna

14.1

14.2

Aktywna działalność w kole
naukowym (związanym
z kierunkiem studiów lub
interdyscyplinarnym) lub w innej
uniwersyteckiej organizacji
studenckiej (np. NZS, AZS, ESN)
Aktywna działalność w centralnych
organach samorządu studentów
(Zarząd, Prezydium) oraz

200
100
200
100

50
30
Zaświadczenie zgodnie z wzorem
oświadczenia znajdującym się w
Załączniku nr 18 do Regulaminu

10 – 40

10 – 60
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14.3

14.4

14.5
14.6
14.7

w ogólnouniwersyteckich
komisjach stypendialnych
i wyborczych
Aktywna działalność w komisjach
oraz radach ogólnouczelnianych,
w tym Senacie UKSW
Aktywna działalność w komisjach
oraz radach wydziałowych, w tym
w Radzie Wydziału
Organizacja wydarzeń
samorządowych, kulturalnych oraz
popularyzatorskich
Aktywna działalność w Chórze
UKSW
Reprezentowanie uczelni (poczet
sztandarowy)

15

Wymiana akademicka i praktyki
zawodowe

15.1

Nawiązanie współpracy naukowej
i odbycie stażu w krajowym
ośrodku akademickim lub
organizacji o charakterze
naukowym

15.2
15.3

15.4

15.5
15.6

Udział w zagranicznej wymianie
akademickiej, w tym odbycie części
studiów za granicą (np. Erasmus+)
Udział w praktykach zagranicznych
(np. Erasmus+)
Udział w dedykowanych
studentom projektach naukowodydaktycznych realizowanych przez
uczelnię
Udział w wyjazdach naukowych
i wizytach studyjnych
organizowanych przez Uniwersytet
Udział w zajęciach terenowych
i dodatkowych formach kształcenia

10 – 40

10 – 20

1 – 10
10 – 40
10 – 40
Zaświadczenie wystawione przez
organizatora wymiany lub
dodatkowych form kształcenia

Powyżej 1 tygodnia
– 20
Powyżej 1 miesiąca
– 40
Powyżej 3 miesięcy
– 80
150
150

80

40
40

UWAGI DODATKOWE
1. Student zobowiązany jest załączyć co najmniej jeden dokument z kolumny „wymagane dokumenty”.
Zaświadczenie powinno jak najdokładniej określać stopień zaangażowania studenta oraz prace, które
wykonywał podczas realizacji osiągnięcia. W przypadku braku wymienienia obowiązków studenta
osiągnięcie nie jest punktowane.
2. Student otrzymuje za każde osiągnięcie przypisane do danej kategorii liczbę punktów określoną
w tabeli „liczba punktów”.
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3. Osiągnięcie może być punktowane tylko raz, przez co rozumie się, iż jedno osiągnięcie wskazane
w zaświadczeniu może być przyporządkowane tylko do jednego osiągnięcia studenta.
4. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcia, komisja nie
przyznaje za nie punktów.
5. Osiągnięcia powinny wykraczać poza program studiów.
6. Osiągnięcia naukowe muszą być związane ze studiowanym kierunkiem studiów, z którego student
stara się o stypendium rektora.
7. Za osiągnięcia naukowe nie uznaje się samego członkostwa w kołach naukowych i innych
organizacjach. Za aktywny udział, o którym mowa w pkt 14.1 opiekun koła lub prezes i opiekun koła
wystawiają stosowne zaświadczenie, w którym określa się zaangażowanie studenta w prace koła
naukowego wskaźnikiem procentowym od 0 do 100 %. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 18 do
Regulaminu.
8. Zaświadczenia za działalność wykonywaną w ramach koła naukowego lub w innych organizacji
powinny być podpisane przez opiekuna naukowego koła lub opiekuna naukowego i członka władz
organizacji.
9. Punktacja za osiągnięcia sportowe obowiązuje także w przypadku osiągnięć w sporcie osób
niepełnosprawnych.
10. Osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym muszą być potwierdzone zaświadczeniem odpowiedniego
związku sportowego.
11. Osiągnięcia w ramach sportu akademickiego mogą być potwierdzone przez właściwe
środowiskowe organizacje Akademickiego Związku Sportowego.
12. Współorganizacja konferencji rozumiana jest jako udział w przygotowaniu wydarzenia
o charakterze naukowym o zasięgu co najmniej ogólnopolskim. Konferencje wewnętrzne, nie
posiadające statusu konferencji ogólnopolskiej lub międzynarodowej nie będą punktowane.
Konferencja międzynarodowa to taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących
referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. Konferencją ogólnopolską jest konferencja,
w której biorą udział przedstawiciele co najmniej pięciu jednostek naukowych.
13. Monografią naukową jest recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone
zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy; opatrzona przypisami, bibliografią lub innym
właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografią jest również
recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej
przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki i kultury lub na inny język nowożytny dzieła istotnego
dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim.
14. Artykuł naukowe jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo
w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej (dotyczy dyscypliny
informatyka) przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy,
problemowy albo przekrojowy; opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej
dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt,
rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna. Poprzez artykuł naukowy rozumie się także rozdział
w monografii naukowej, o której mowa w pkt 1.2 oraz 1.3.
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