
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 188/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 13 grudnia 2021 roku 

 
Załącznik Nr 7 

do Regulaminu konkursu „Mini-granty studenckie” 

 

 

Kryteria oceny dorobku naukowego Kierownika Projektu Naukowego  

wnioskującego o środki w konkursie “Mini-granty studenckie” 

 

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać wynosi 100 pkt. 

1. Prace naukowe  

a. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie 

naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, 

ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce - Punkty MEiN/10  

b. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii 

naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce - Punkty MEiN/10 

2. Konferencje naukowe * 

a. autorstwo (nie uwzględnia się współautorstwa) i jednocześnie wygłoszenie referatu 

naukowego na konferencji krajowej - 1 pkt 

b. wyróżnienie referatu (nie uwzględnia się współautorstwa) wygłoszonego na 

konferencji krajowej - 1,5 pkt  

c. zajęcie 1-3 miejsca za referat (nie uwzględnia się współautorstwa) wygłoszony na 

konferencji krajowej - 2 pkt 

d. autorstwo (nie uwzględnia się współautorstwa) i jednocześnie wygłoszenie referatu 

naukowego na konferencji międzynarodowej - 2 pkt  

e. wyróżnienie referatu (nie uwzględnia się współautorstwa) wygłoszonego na 

konferencji międzynarodowej - 3 pkt  

f. zajęcie 1-3 miejsca za referat (nie uwzględnia się współautorstwa) wygłoszony na 

konferencji międzynarodowej - 4 pkt 

* Poszczególne pozycje punktowe nie sumują się w przypadku danej konferencji, czyli nie sumuje się punktów za 

udział w konferencji z punktami za jej wyróżnienie lub zajęcie na niej miejsc 1-3 

 

3. Projekty badawcze finansowane przez krajowe lub zagraniczne agencje grantowe 

a. bycie kierownikiem międzynarodowego zewnętrznego projektu badawczego - 30 pkt 

b. uczestnictwo w międzynarodowym zewnętrznym  projekcie badawczym - 15 pkt 

c. bycie kierownikiem krajowego projektu badawczego - 20 pkt 

d. uczestnictwo w krajowym zewnętrznym  projekcie badawczym - 10 pkt 


