Załącznik nr 3b
Lublin, dnia ………………………

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
w roku akademickim 20…./20….
Nr albumu

Nazwisko i imię
Kierunek studiów
Rok studiów
Tryb studiowania*:

Specjalność

 stacjonarne /  niestacjonarne
 pierwszego stopnia /  drugiego stopnia / jednolite magisterskie
System studiów*:

1. Publikacje naukowe: opublikowane i przyjęte do druku
(czasopismo, tytuł artykułu, data publikacji)

Maksimum
30 pkt.

w czasopismach
naukowych
1) w jęz. obcym – 10 pkt.
za każdą
2) w jęz. polskim – 7 pkt.
za każdą

Suma pkt.
Publikacja zakwalifikowana jako przyjęta do druku w roku składania wniosku nie może być
umieszczona we wniosku w roku następnym.
Należy dołączyć pierwszą stronę opublikowanej pracy

2. Praca naukowa i udział w pracach naukowo – badawczych:
(tytuł grantu, nazwa koła, opis wykonywanej pracy , data, miejsce)

współudział
w grantach
nie więcej niż 2,
po 5 pkt. za każdy

eksperymenty
wykonywane w
kołach naukowych
nie więcej niż 2,
po 1 pkt. za każdy

Potwierdzenie kierownika projektu, opiekuna koła naukowego

Podpis i data

Suma pkt.

3. Udział w konferencjach naukowych:
(nazwa konferencji, temat, data, tytuł referatu, tytuł posteru)

Maksimum
30 pkt.

wygłoszony referat
1) w jęz. obcym – 10 pkt.
za każdy
2) w jęz. polskim – 7 pkt.
za każdy

poster
1) w jęz. obcym – 5 pkt.
za każdy
2) w jęz. polskim – 3 pkt.
za każdy

Potwierdzeni kierownika projektu, opiekuna koła naukowego:

Suma pkt.

Podpis i data

4. Praktyki, staże lub ukończone kursy nie objęte programem nauczania:
(nie więcej niż jeden w każdej kategorii)
(nazwa, temat, data)

kursy
o tematyce
związanej z
kierunkiem
studiów

poświadczone
certyfikatem
kompetencji
7 pkt.

poświadczone
certyfikatem
uczestnictwa
2 pkt.

co najmniej 2 tyg.
1 pkt.

praktyki
i staże

co najmniej 1 m- c
2 pkt.
co najmniej 2 m-ce
3 pkt.

Potwierdzenie kserokopia świadectwa ukończenia kursu, praktyki, stażu:

Podpis i data

Suma pkt.

5. Udział w projektach o tematyce związanej z kierunkiem studiów oraz działalność
popularno-naukowa:
(nie więcej niż 3, po 2 pkt. za każdy)
(nazwa, data, miejsce, rodzaj aktywności)

Potwierdzenie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego RUSS, opiekuna redakcji
wydawnictw studenckich, opiekun koła naukowego:

Suma pkt.

Podpis i data

6. Odbyte studia w innej uczelni
w ramach programów międzynarodowych (min. 4 miesiące) – 10 pkt.
potwierdzone przez Biuro Wymiany Międzynarodowej
w ramach programu MostAR – 3 pkt.
potwierdzone przez Dział Organizacji Studiów
Suma pkt.

…………………………………….
Podpis studenta

Minimalna liczba punktów uprawniająca do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia
naukowe wynosi 10. W przypadku studentów I roku studiów II stopnia liczba
osiągniętych punktów za osiągnięcia naukowe (za 1 semestr) mnożona jest przez
współczynnik 1,7. W przypadku studentów II roku studiów II stopnia liczba osiągniętych
punktów za osiągnięcia naukowe (za 1 semestr) mnożona jest przez współczynnik 1,5.

