
Załącznik nr 4 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów 

 

 

Punktowanie publikacji należy obliczać według klasyfikacji przedstawionej na liście MNiSW 

(dostępnej na stronach internetowych MNiSW).  

W przypadku braku określonego czasopisma lub aktywności w zestawieniu MNiSW, przy 

obliczaniu punktów należy posłużyć się poniższą tabelą: 

 Nazwa aktywności Punkty 

1 Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub 

podstawowym dla danej dyscypliny 

24 

2 Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż 

angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny 

12 

3 Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim lub 

podstawowym dla danej dyscypliny 

7 

4 Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub 

innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny 

3 

5 Publikacja w czasopiśmie naukowym spoza listy w języku angielskim lub podstawowym dla 

danej dyscypliny 

4 

6 Publikacja w czasopiśmie naukowym spoza listy w języku polskim lub innym niż angielski  

i niepodstawowym dla danej dyscypliny 

2 

7 Publikacja w materiałach konferencyjnych spoza listy, wydawanych  

w języku obcym. Do pozycji nie wlicza się komunikatów konferencyjnych. 

7 

8 Publikacja w materiałach konferencyjnych spoza listy, wydawanych  
w języku polskim. Do pozycji nie wlicza się komunikatów konferencyjnych. 

3 

9 Praca niepublikowana  - oznacza pracę ujętą w bazie DONA, niezakwalifikowaną do innej 

kategorii z tabeli (np. raport serii SPR czy raport serii PRE) 

Do pozycji nie wlicza się pracy magisterskiej) 

1 

10 Uzyskany i wdrożony patent krajowy 50 

11 Uzyskany patent krajowy 25 

12 Uzyskany patent międzynarodowy i wdrożony (licencja) poza granicami Polski 150 

13 Uzyskany patent międzynarodowy 100 

14 Zgłoszenie patentowe w UP RP 3 

15 Międzynarodowe zgłoszenie patentowe 30 

16 Uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy 20 

17 Zgłoszony wzór użytkowy 1 

18 Opracowanie i wprowadzenie nowatorskich krajowych procedur 20 

19 Opracowanie i wprowadzenie nowych, międzynarodowych procedur 30 

 

Aktywności specyficzne dla Wydziału Architektury: 

 Nazwa aktywności Punkty 

1 I nagroda w otwartym konkursie architektonicznym/urbanistycznym o zasięgu 

międzynarodowym, przeznaczonym dla architektów posiadających uprawnienia projektowe, 

którego efektem jest planowana realizacja 

50 



2 Nagroda lub wyróżnienie w międzynarodowym otwartym konkursie 

architektonicznym/urbanistycznym, przeznaczonym dla architektów posiadających 

uprawnienia projektowe, którego efektem jest planowana realizacja 

25 

3 I miejsce w otwartym konkursie architektonicznym/urbanistycznym o zasięgu krajowym, 

przeznaczonym dla architektów posiadających uprawnienia projektowe, którego efektem jest 

planowana realizacja 

25 

4 Nagroda lub wyróżnienie w otwartym konkursie architektonicznym/urbanistycznym 

o zasięgu krajowym, przeznaczonym dla architektów posiadających uprawnienia 

projektowe, którego efektem jest planowana realizacja 

12 

5 I nagroda w konkursie architektonicznym/urbanistycznym/plastycznym o zasięgu 

międzynarodowym 

8 

6 Nagroda lub wyróżnienie w konkursie architektonicznym/urbanistycznym/plastycznym  

o zasięgu międzynarodowym 

4 

7 I nagroda w konkursie architektonicznym/urbanistycznym/plastycznym o zasięgu krajowym 6 

8 Nagroda lub wyróżnienie w konkursie architektonicznym/urbanistycznym/plastycznym  
o zasięgu krajowym 

3 

 

Liczba punktów za daną publikację/aktywność dzielona jest przez liczbę autorów 

(dotyczy również aktywności specyficznych dla architektury). 

 


