Załącznik nr 2 do Zasad rekrutacji

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ
DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I STOPNIA LUB STUDENTÓW III ROKU
STUDIÓW MAGISTERSKICH
Za najwyższą jakość osiągnięć naukowych uważa się posiadanie w dorobku naukowym w dyscyplinie,
w której aplikuje kandydat, co najmniej jednego z poniższych osiągnięć:
1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej –
zgodnie z wykazem wydawnictw MNiSW (Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe);
2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie
naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych – zgodnie
z wykazem czasopism (Komunikat MNiSW z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych);
3) kierowanie projektem badawczym lub udział w realizacji projektu badawczego
finansowanego w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
4) zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony
patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
5) otrzymane stypendium naukowe przyznane przez instytucję zagraniczną.
W przypadku osiągnięć, o których mowa w pkt. 1 i 2 za współautorstwo uważa się co najmniej 25%
udział kandydata w publikacji.
Osiągnięcia naukowe, o których mowa powyżej, należy udokumentować w postaci pisemnej,
w formie:
1) kserokopii stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona
i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu
naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, numer: ISBN,
eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI,
2) oświadczeń współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej
o procentowym wkładzie autorskim kandydata w monografię naukową, rozdział w monografii
naukowej albo w przypadku artykułu naukowego oświadczenie autora korespondencyjnego,
3) potwierdzenie udzielenia patentu lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej
formie,
4) oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle
finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli jaką osoba wykazująca osiągnięcie pełni
w projekcie i zakresie realizowanych przez nią zadań oraz o efektach projektu,
5) potwierdzenia otrzymania stypendium naukowego przyznanego przez instytucję zagraniczną.
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