
 
 

Załącznik Nr 10a 
do „Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” 

 

 
Sposób oceny osiągnięć i dokumentacji działalności naukowo-badawczej 

 

Tabela nr 1. Zasady oceny  dorobku naukowego  

  

     L.p. Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów (Lp) 

1. 
Publikacja w czasopiśmie z tzw. listy 

filadelfijskiej (posiadająca IF) 
2 x Lp 

2. 

Publikacja w czasopiśmie zagranicznym 

znajdującym się na liście czasopism 

punktowanych 

Lp 

3. 
Publikacja w czasopiśmie polskim 

znajdującym się na liście czasopism1 

punktowanych 

4. 

Publikacja w czasopiśmie naukowym 

nieujętym w wykazie czasopism 

punktowanych2 

4. Rozdział lub współautorstwo książki 

5. Patent krajowy/międzynarodowy P 

6. 
Zgłoszenie patentu 

krajowego/międzynarodowego 
15 

Objaśnienia 

Wartość Lp oblicza się zgodnie ze wzorem: Lp = [P · 0,9(m – 1) ], gdzie:  

Lp – liczba punktów za publikację; P – punktacja MNiSW publikacji/patentu; m - miejsce na 

liście współautorów. 

Sposób dokumentacji: imienne potwierdzenie punktacji MNiSW wystawione przez bibliotekę 

SUM, za prace opublikowane w odniesieniu do Doktorantów II i III roku, a w przypadku 

doktorantów IV roku i kolejnych lat studiów również za prace przyjęte do druku, 

potwierdzone kopią decyzji o przyjęciu pracy do druku. Publikację można uwzględnić                     

w dorobku naukowym tylko jeden raz w całym okresie odbywania studiów doktoranckich. 

Publikacje ujęte przez Doktoranta we wniosku o przyznanie stypendium muszą być opatrzone 

afiliacją Katedry/Zakładu/Kliniki/Wydziału SUM, pod rygorem nieuwzględnienia ich                        

w ocenie. Dokumentem potwierdzającym udzielenie/zgłoszenie patentu jest stosowne 

zaświadczenie z Urzędu Patentowego. 

7. 
Publikacja pełnotekstowa w międzynarodowych 

materiałach zjazdowych 
2 

8. 
Publikacja pełnotekstowa w krajowych materiałach 

zjazdowych 
1 

9. 
Streszczenie zjazdowe w międzynarodowych 

materiałach zjazdowych 
1 

10. 
Streszczenie zjazdowe w krajowych materiałach 

zjazdowych 
0.5 

                                                 
1 

Czasopisma poza listą MNiSW są punktowane ryczałtem w wysokości P=5 pkt. 



  11. 

Inne publikacje (w czasopismach 

popularnonaukowych, branżowych, materiałach 

promocyjnych, gazetach itp.) 

0.5 

12. 
Wyróżnienia i nagrody na konferencjach i zjazdach 

międzynarodowych 
2 

13. 
Wyróżnienia i nagrody na konferencjach i zjazdach 

krajowych 
1 

Sposób dokumentacji: zgodne z imiennym wykazem wystawionym przez bibliotekę SUM.                 

W przypadku osiągnięć nieujętych w ww. wykazie, do wniosku należy dołączyć kserokopię 

całej publikacji. Należy także załączyć wyczerpujące informacje na temat konferencji: data, 

nazwa, miejsce i język konferencji, forma uczestnictwa, zaś w przypadku, gdy publikacja lub 

wystąpienie zostały nagrodzone – kserokopię dyplomu. Za to samo osiągnięcie punkty 

przyznawane są jednorazowo. 

14. 

Recenzje publikacji w czasopismach naukowych 

punktowanych przez MNiSW (potwierdzenie 

wykonania recenzji wystawione przez redakcję 

czasopisma) 

6 

 

Tabela nr 2. Zasady oceny udziału w grantach/projektach badawczych  

 

L.p. Rodzaj grantu/projektu Liczba punktów  

1. 

Granty/projekty naukowe, w których Doktorant 

jest kierownikiem: 

- projekty NCN, NCBiR, MNiSW i inne podobne 

projekty o charakterze zewnętrznym 

- projekt badawczy uczelniany i inne podobne 

projekty 

o charakterze wewnętrznym 

 

 

 

 

40 

 

10 

2. 
Granty/projekty naukowe, w których Doktorant 

współuczestniczy 
5 

 

3. 

Złożenie wniosku o finansowanie badań                              

w ramach grantów/projektów  

naukowych o charakterze zewnętrznym (projekty 

NCN, NCBiR, MNiSW)  

15 

Sposób dokumentacji: należy dołączyć do wniosku kopię stron umowy, określającej numer 

umowy, rodzaj grantu lub projektu, charakter udziału Doktoranta oraz całkowity czas 

trwania grantu lub projektu.  

W przypadku współuczestnictwa w grancie lub projekcie należy dołączyć potwierdzenie 

uczestnictwa wystawione przez kierownika grantu lub projektu.  

Złożenie wniosku o finansowanie badań z grantów/projektów zewnętrznych potwierdza 

Dyrektor Centrum Transferu Technologii w miejscu wskazanym we wniosku. 

 

 

 

 


