Załącznik nr 4 do Zasad rekrutacji

SYSTEM PUNKTACJI
Dorobek kandydata

Lp.
I

Średnia ocen z całego toku studiów
Średnia arytmetyczna ocen z całego toku studiów
(w przypadku studiów I i II stopnia średnie są
sumowane i dzielone przez dwa) *

1.

II

Liczba punktów
Obliczana według wzoru:
Lp = (S-3) x 15
gdzie:
Lp oznacza liczbę punktów przyznaną za średnią
ocen z całego toku studiów, wyliczoną do dwóch
miejsc po przecinku,
S oznacza średnią arytmetyczną ocen z całego toku
studiów

Osiągnięcia naukowe
(z dziedziny, w której zawiera się dyscyplina, w której aplikuje kandydat) oraz dziedzin pokrewnych
oraz dodatkowe kwalifikacje
(za okres obejmujący lata 2016-2020)
Typy osiągnięć

Liczba punktów

1

stypendium naukowe ministra

50 pkt.

2

udział w wymianie studentów (Erasmus, DAAD, MOST)
krótkoterminowej (od 14 dni do 2 miesięcy)
długoterminowej (powyżej 2 miesięcy)

5 pkt.
10 pkt

3

udział w stażach naukowych krajowych/zagranicznych
min. 2 tygodnie (poza macierzystą uczelnią)

4

5

6

7

8

9

10

11
12

autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego
opublikowanego w czasopismach naukowych i w
recenzowanych materiałach z międzynarodowych
konferencji naukowych zamieszczonych w wykazie
czasopism
autorstwo lub współautorstwo rozdziału w
monografii/monografii w wydawnictwie zamieszczonym
w wykazie wydawnictw (w przypadku przyjęcia pracy
do druku niezbędne jest potwierdzenie z wydawnictwa)
redakcja lub współredakcja wieloautorskiej monografii
naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone
w wykazie wydawnictw
autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego
opublikowanego w recenzowanym czasopiśmie
innym niż wymienione w wykazie czasopism
autorstwo lub współautorstwo recenzowanej monografii
lub rozdziału w recenzowanej monografii naukowej
wydanej przez wydawnictwo nieujęte w wykazie
wydawnictw
redakcja lub współredakcja wieloautorskiej monografii
naukowej (recenzowanej) wydanej przez wydawnictwo
nieujęte w wykazie wydawnictw
autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru
użytkowego
kierowanie projektem badawczym finansowanym w
ramach konkursu ogólnokrajowego albo
międzynarodowego

10/20 pkt.
zgodnie z wykazem czasopism (Komunikat MNiSW
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów
z konferencji międzynarodowych)
zgodnie z wykazem wydawnictw MNiSW
(Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu wydawnictw publikujących
recenzowane monografie naukowe)

10 pkt.

10 pkt.

10 pkt.
liczba punktów przyznawana na podstawie
rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019
w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
200 pkt.

laureat konkursu na stypendium naukowe
2

przeprowadzonego w ramach projektu badawczego
finansowanego w drodze konkursu ogólnokrajowego
albo międzynarodowego
udział w realizacji projektu badawczego finansowanego
w ramach konkursu ogólnokrajowego albo
międzynarodowego
prezentacja wyników w formie referatu na konferencji
naukowej lub seminarium naukowym w języku
polskim/obcym
prezentacja wyników w formie plakatu na konferencji
naukowej lub seminarium naukowym w języku
polskim/obcym
nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe o zasięgu
krajowym/międzynarodowym
dodatkowe kwalifikacje np.:
- kursy i szkolenia związane z działalnością naukową,
- praca na rzecz środowiska akademickiego w
studenckim ruchu naukowym (koła naukowe),
- staże w instytucjach kulturalno-oświatowych,
edukacyjnych i innych
Rozmowa kwalifikacyjna
prezentacja ustna koncepcji projektu badawczego i
zainteresowań naukowych kandydata
(czas prezentacji max. 20 min.)

13

14

15
16

17

III
1

2
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200 pkt.

15/30 pkt.

5/10 pkt.

2/5 pkt.

5/10 pkt.
2 pkt.

Liczba punktów
w języku polskim: 1-20 pkt.
w języku angielskim: 1-30 pkt.

ocena wiedzy kandydata z danej dyscypliny (trzy pytania,
1-30 pkt.
w tym co najmniej jedno pytanie i odpowiedź w języku
(odpowiedź na pytanie w języku polskim: 1-5 pkt.
angielskim)
odpowiedź na pytanie w języku angielskim: 1-10
pkt.)
* Dla osób, które ukończyły studia w systemie kształcenia innym niż polski, średnia ocen obliczana jest według
podanego algorytmu na podstawie średniej ocen z całego toku studiów:
a) w przypadku systemu ocen ze stopniami rosnącymi (gdzie 1 to najgorsza ocena, a liczba L to najlepsza
ocena) równoważna średnia wynosi: 5 × S/L
gdzie, S to średnia uzyskana przez kandydata w systemie oceniana w miejscu, gdzie odbywał kształcenie.
b) w przypadku systemu ze stopniami malejącymi (gdzie 1 to najlepsza ocena, G to najgorsza) równoważna
średnia wynosi: 5 × (G+1-S)/G
gdzie, S to średnia uzyskana przez kandydata w tym systemie oceniana, gdzie odbywał kształcenie.

Osiągnięcia naukowe, o których mowa w tabeli należy udokumentować w formie:

a)
b)
c)
d)

potwierdzenia otrzymania stypendium naukowego ministra;
potwierdzenia udziału w wymianie studentów wydane przez uczelnię macierzystą lub przyjmującą;
potwierdzenia z instytucji goszczącej, o odbyciu stażu naukowego;
monografii lub 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; w przypadku przyjęcia pracy do druku – potwierdzenie z wydawnictwa;
e) monografii lub kserokopii stron monografii zawierających imiona i nazwisko redaktora albo imiona i
nazwiska redaktorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce
wydania, miesiąc i rok wydania, numer: ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI; w przypadku
przyjęcia pracy do druku – potwierdzenie z wydawnictwa;
f) potwierdzenia udzielenia patentu lub wzoru użytkowego;
g) umowy (kserokopii umowy) na realizację projektu badawczego;
h) oświadczenia kierownika projektu badawczego o zrekrutowaniu kandydata na stypendystę w projekcie
oraz zakres zadań planowanych do realizacji przez stypendystę;
3
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i) 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;
j) potwierdzenia organizatora o udziale kandydata w konferencji naukowej lub w seminarium naukowym;
k) potwierdzenia otrzymania nagrody lub wyróżnienia;
l) potwierdzenia ukończenia kursu lub szkolenia; pracy na rzecz środowiska akademickiego (koła naukowe);
o odbyciu stażu w instytucjach kulturalno-oświatowych.
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