
Załącznik nr 9 do Regulaminu świadczeń dla studentów UPP 

 
 

KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH 
 

Rodzaj osiągnięć Wartość 

autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach z Impact Factor i 
punktacją MNiSW, 

20 pkt 

autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych – rozdział w monografii, 
artykuł naukowy w innych czasopismach naukowych, 
udział w konferencjach naukowych zagranicznych – wygłoszenie referatu, 
uzyskane nagrody wynikające z działalności naukowej – międzynarodowe, 

15 pkt 

udział w projektach badawczych – istotny udział projekcie, 
udział w konferencjach naukowych krajowych – wygłoszenie referatu, 
udział w konferencjach naukowych zagranicznych – przedstawianie plakatu, 
uzyskane nagrody wynikające z działalności naukowej – ogólnopolskie, 

10 pkt 

autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych – artykuł popularno-naukowy, 
udział w projektach badawczych – praca o charakterze pomocniczym, 
udział w konferencjach naukowych krajowych – przedstawianie plakatu, 
uzyskane nagrody wynikające z działalności naukowej – uczelniane, 
praca w kole naukowym zwieńczona referatem przedstawianym na Sesji Kół Naukowych 
UPP, 
organizacja wydarzeń o charakterze naukowym i popularno-naukowym 

5 pkt 

 
 

KATALOG OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH 
 

Rodzaj osiągnięć Wartość 

laureaci i finaliści w konkursach, festiwalach, przeglądach, a także wyróżnieni, wykonania 
indywidualne i zbiorowe (muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, performatywne, 
plastyczne, fotograficzne, filmowe, instalacje w przestrzeni publicznej) – na arenie 
międzynarodowej 

15 pkt 

laureaci i finaliści w konkursach, festiwalach, przeglądach, a także wyróżnieni, wykonania 
indywidualne i zbiorowe (muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, performatywne, 
plastyczne, fotograficzne, filmowe, instalacje w przestrzeni publicznej) – na arenie 
ogólnopolskiej 

10 pkt 

laureaci i finaliści w konkursach, festiwalach, przeglądach, a także wyróżnieni, wykonania 
indywidualne i zbiorowe (muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, performatywne, 
plastyczne, fotograficzne, filmowe, instalacje w przestrzeni publicznej) – na arenie regionalnej 
i uczelnianej  

5 pkt 

 
 

KATALOG OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH 
 

Rodzaj osiągnięć Wartość 

Igrzyska olimpijskie/paraolimpijskie/głuchych – miejsca I-XVI 
Mistrzostwa Świata – miejsca I-VIII 
Mistrzostwa Europy – miejsca I-VI 
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata/Europy – miejsca I-III 
Igrzyska Europejskie – miejsca I-III 
Mistrzostwa Polski Seniorów – miejsce I 
Uniwersjada/Akademickie Mistrzostwa Świata/Akademickie Mistrzostwa Europy/ Europejskie 
Igrzyska Studentów – miejsca I-III 
oraz tak jak powyżej w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych 
Akademickie Mistrzostwa Polski – indywidualnie i drużynowo - miejsca I-III 
Akademicki Puchar Polski Zarządu Głównego AZS – drużynowo i indywidualnie – miejsca I-III 

15 pkt 



 

Igrzyska olimpijskie/paraolimpijskie/głuchych – miejsca poniżej XVI 
Mistrzostwa Świata – miejsca poniżej VIII 
Mistrzostwa Europy – miejsca poniżej VI 
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata/Europy – miejsca poniżej III 
Igrzyska Europejskie – miejsca poniżej III 
Mistrzostwa Polski Seniorów – miejsce I 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – miejsca I-III 
Uniwersjada/Akademickie Mistrzostwa Świata/Europy/Europejskie Igrzyska Studentów – 
miejsca poniżej III 
oraz tak jak powyżej w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych, 
Akademickie Mistrzostwa Polski – indywidualnie i drużynowo - miejsca poniżej III 
Akademickie Mistrzostwa Polski w typach uczelni – miejsca I-III 
Akademicki Puchar Polski Zarządu Głównego AZS – drużynowo i indywidualnie – miejsca 
poniżej III 
Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski i Poznania – miejsca I-III 

10 pkt 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – miejsca poniżej III 
Akademickie Mistrzostwa Polski w typach uczelni – miejsca poniżej III 
Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski i Poznania – miejsca poniżej III 
Inne zawody sportowe nie ujęte powyżej, z zastrzeżeniem udokumentowania wyniku 

5 pkt 

 
Punktowane są osiągnięcia afiliowane przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 
 


