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OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE W POPRZEDNIM ROKU STUDIÓW
1. PUBLIKACJE PRAC NUKOWYCH
Lp.

Opis bibliograficzny (tytuł publikacji, data i miejsce wydania, tytuł
książki/czasopisma wraz z numerem ISBN, ISSN

Liczba
punktów

Łącznie

2. CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH, SEMINARIACH
Nazwa i termin konferencji, tytuł referatu/wystąpienia, charakter
Liczba
Lp.
uczestnictwa
punktów

Łącznie

3. UDZIAŁ W PRACACH NAUKOWO – BADAWCZYCH
Lp.

Okres i miejsce wykonywanej pracy, opis wykonywanej pracy

Liczba
punktów

Łącznie

Siedlce, dnia ........................20.....r.

.............................................
podpis studenta

1. PUBLIKACJE PRAC NUKOWYCH
1) Publikacje prac naukowych:
a) recenzowana publikacja książkowa, monografia, publikacja z listy A i C załącznika do komunikatu
MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych załącznika – 5 pkt;
b) rozdział w książce lub monografii, publikacje z listy B załącznika do komunikatu MNiSW w sprawie
wykazu czasopism naukowych – 4 pkt;
c) artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym – 3 pkt;
d) publikacja w wydawnictwie pokonferencyjnym – 2 pkt.



W przypadku publikacji zbiorowej liczba punktów dzielona jest proporcjonalnie pomiędzy wszystkich
współautorów.
Punkty przyznaje się tylko raz, jeżeli ta sama publikacja została wydana w kilku źródłach w okresie tego
samego roku akademickiego.

Wymagana dokumentacja:
1. Kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN w przypadku publikacji książkowej.
2. Kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN publikacji oraz strona tytułowa
rozdziału z nazwiskiem studenta.
3. Pierwsza strona artykułu z nazwiskiem autora, strona tytułowa czasopisma z numerem ISSN lub stopki
wydawniczej z tym numerem.
4. Kserokopia artykułu z nazwiskiem autora i tytułem w przypadku wydawnictwa pokonferencyjnego oraz
numer ISBN lub ISSN.
2. CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH, SEMINARIACH
a)
wystąpienie z referatem – 2 pkt;
b)
poster naukowy – 1 pkt.
Wymagana dokumentacja:
Certyfikat uczestnictwa lub inny dokument poświadczony przez organizatora konferencji z podaniem terminu
konferencji i tytułu wygłoszonego referatu lub przedstawionego posteru naukowego.
3. UDZIAŁ W PRACACH NAUKOWO – BADAWCZYCH – 1 pkt.
Wymagana dokumentacja:
Zaświadczenie lub potwierdzenie opiekuna naukowego/kierownika badań naukowych/opiekuna koła
naukowego o zakresie udziału studenta w pracach naukowo-badawczych.
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