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Punktacja danych osiągnięć w ramach poszczególnych kategorii

Lp. Rodzaje uznawanych przy ocenianiu wniosków osiągnięć 
w poszczególnych kategoriach *

Przedział 
punktowy

Kategoria - osiągnięcia naukowe
1. Wydanie monografii naukowej lub rozdziału w monografiach 

naukowych wydanych w wydawnictwach ujętych w wykazie 
wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)

50 -100 pkt.

2. Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego 
opublikowanego w czasopiśmie naukowym łub w recenzowanych 
materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku 
opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie 
tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 
478 ze zm.)

40 - 80 pkt.

3. Znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie 
innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student 
odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie 
badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego 
lub międzynarodowego.

30 - 60 pkt.

4. Autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań 
naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na 
międzynarodowej konferencji naukowej poza granicami kraju.

20 - 40 pkt.

5. Uzyskanie nagrody indywidualnej w konkursie o wysokim prestiżu 
i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci 
uczelni co najmniej z pięciu państw.

20 - 40 pkt.

Kategoria - osiągnięcia artystyczne
1. Indywidualna autorska wystawa artystyczna zorganizowana przez 

instytucję kultury o wysokim prestiżu.
50 -100 pkt.

2. Autorstwo utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej 
przez firmę producencką o wysokim prestiżu.

50 -100 pkt.

3. Znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym 
filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o 
wysokim prestiżu o zasięgu co najmniej krajowym lub w obiegu 
kinowym lub telewizyjnym.

30 - 60 pkt.

4. Znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, 
operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego

30 - 60 pkt.



na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu o zasięgu co 
najmniej krajowym.

5. Uzyskanie nagrody indywidualnej lub zespołowo w konkursie, na 
przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, 
plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu 
międzynarodowym lub ogólnopolskim.

40 - 80 pkt.

Kategoria - osiągnięcia sportowe**
1. Udział w Olimpiadzie oraz Paraolimpiadzie. 50 - 100 pkt.
2. Zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Świata . 45 - 90 pkt.
3. Zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Europy. 40 - 80 pkt.
4. Zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Polski. 35 - 70 pkt.
5. Zajęcie I miejsca w zawodach o zasięgu międzynarodowym poza 

granicami kraju.
30 - 60 pkt.

6. Zajęcie I miejsca w zawodach o zasięgu ogólnopolskim 20 - 40 pkt.
7. Zajęcie 1-3 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Świata. 40 - 80 pkt.
8. Zajęcie 1-3 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Europy. 35 - 70 pkt.
9. Zajęcie 1-3 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski. 25 - 50 pkt.

Działalność na rzecz społeczności akademickiej, społeczności Miasta Szczecin i 
regionu Pomorza Zachodniego***

1. Organizator akcji kulturowych, sportowych, charytatywnych o 
zasięgu co najmniej regionalnym.

30 - 60 pkt.

2. Organizator akcji kulturowych, sportowych, charytatywnych o 
zasięgu lokalnym.

15 - 30 pkt.

3. Działalność społeczna na rzecz regionu. *** 25 - 50 pkt.
4. Działalność społeczna na rzecz Uczelni.*** 20 - 40 pkt.
5. Działalność społeczna na rzecz Wydziału.*** 15 - 30 pkt.

* Jedno osiągnięcie można przypisać tylko do jednego z wyżej wymienionych osiągnięć 
w poszczególnych kategoriach.
** W przypadku osiągnięć sportowych brane są pod uwagę osiągnięcia, w których działają 
polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) oraz polskie związki sportowe dla osób niepełnosprawnych. 
Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, które muszą 
zawierać informację o: wnioskodawcy, podmiocie organizującym wydarzenie sportowe, dacie, 
miejscu i charakterze osiągnięcia potwierdzonym przez polski związek sportowy lub związek 
sportowy o zasięgu ogólnokrajowym działający w środowisku akademickim.
*** Potwierdzenie działalności społecznej na rzecz Uczelni/Wydziału/ i regionu wydaje 
odpowiedni organ, w ramach którego student podejmuje się działań.
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