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Kryterium Charakterystyka Punkty 
Punkty 

doktoranta 

 
Numery 

załączników 
 

Sposób poświadczenia 

Średnia ocen 
4,5 - 4,99 1 

 
 Indeks 

5 2 
 

 Indeks 

Osiągnięcia 
naukowe - 
publikacje 
(autorstwo lub 
współautorstwo) 

Publikacje w czasopiśmie z 
listy A MNiSW 

Jak punkty 
czasopisma  

 
Str. tytułowa lub  

e-mail z wydawnictwa o 
przyjęciu pracy do druku 

Artykuły w czasopiśmie z 
listy B MNiSW  (powyżej 2 
stron samego tekstu) 

Jak punkty 
czasopisma  

 Jak wyżej 

Krótkie doniesienia w 
czasopiśmie z listy B MNiSW 
lub artykuły poniżej 2 stron 
tekstu (maksymalna suma 
punktów =  15) 

Połowa 
punktów 

czasopisma 
  Jak wyżej 

Inna publikacja naukowa 
(nie artykuł popularno-
naukowy)  posiadająca 
numer ISBN lub ISSN z 
wyłączeniem książki 
abstraktów, oraz tekstów 
niepełnych (maksymalna 
suma punktów = 2) 

1 
 

 
Jak wyżej 

 

Osiągnięcia 
naukowe – 
monografie* 
(autorstwo lub 
współautorstwo) 

Monografia naukowa lub 
rozdział w monografii, w 
której liczba autorów nie 
przekracza 3 

25   Jak wyżej 

Monografia naukowa 
wieloautorska lub rozdział w 
monografii wieloautorskiej, 
w której liczba autorów 
wynosi, co najmniej 4 

15   Jak wyżej 

Osiągnięcia 
naukowe – 
kierownik grantu 
(projektu 
naukowego) 

Międzynarodowe 20   
Umowa grantowa lub 
decyzja o przyznaniu 

Krajowe 15   

Uczelniane, wydziałowe 5   
Zaświadczenie opiekuna 
naukowego/promotora 

Osiągnięcia 
naukowe - 
udział w 
grantach 
(projektach 
naukowych) 
(wykonawca; 
maksymalnie 3 
granty) 

Międzynarodowe 12   

Umowa lub 
zaświadczenia kierownika 

grantu 

Krajowe 10   

Uczelniane, wydziałowe 3   
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Osiągnięcia 
naukowe – 
patent lub wzór 
użytkowy 
(charakter 
naukowy, 
związany z 
kierunkiem 
studiów) 

Zgłoszenie wynalazku lub 
wzoru 
użytkowego/przemysłowego 

5   

Potwierdzenie z Urzędu 
Patentowego RP 

Uzyskanie patentu lub 
prawa ochronnego na wzór 
użytkowy/przemysłowy 

15   

Osiągnięcia 
naukowe - 
konferencje 
(udział czynny: 
autorstwo lub 
współautorstwo) 

Międzynarodowe - referat 6 
 

 
Materiały konferencyjne - 

strony zaw. nazwisko 
autora, tytuł prezentacji 

lub posteru, nazwa i 
termin konferencji lub 

certyfikat 

Międzynarodowe - plakat 4 
 

 

Krajowe - referat 5   

Krajowe - plakat 3   

  
  

SUMA 
 

 
 

*  za monografię naukową uznaje się osiągnięcie naukowe spełniające warunki określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 

27.12.2016, poz. 2154 §11. 


