Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o stypendium ministra
za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018
1. Wszystkie
osiągnięcia
wskazane
we
wniosku
o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia muszą mieścić się w katalogu osiągnięć
wymienionych w § 3 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych
studentom (Dz. U. poz. 1050) oraz być związane
z odbywanymi studiami (kierunkiem studiów).

•

•

•
2. We wniosku nie mogą być podawane:
• osiągnięcia uzyskane przed datą rozpoczęcia
studiów,
• osiągnięcia uzyskane po 30 września 2017 r. lub
planowane na rok akademicki 2017/2018,
• w przypadku studentów, którzy otrzymali stypendium
ministra w poprzednich latach – osiągnięcia
uzyskane przed 1 października roku akademickiego,
w którym otrzymali ostatnie stypendium ministra.
3. W przypadku osiągnięć naukowych we wniosku nie
mogą być podawane:
• publikacje w czasopismach spoza wykazu
czasopism naukowych określonych w części A, B lub C
(www.nauka.gov.pl/lista-czasopism-punktowanych/),
• publikacje w formie książki o zasięgu mniejszym niż
krajowy,
• publikacje (monografie) pokonferencyjne lub
monografie podsumowujące konferencje naukowe
(w tym zawierające referaty wygłoszone podczas
konferencji),
• publikacje w toku, tj. artykuły lub książki, które nie
zostały wydane drukiem, a w przypadku artykułów
zamieszczonych w internetowych wersjach
czasopism naukowych – nie zostały udostępnione –
do dnia 30 września 2017 r.,
• udział w projektach badawczych, które nie były
realizowane
bezpośrednio
przez
uczelnię
macierzystą (np. projektach fundacji, stowarzyszeń,
ośrodków badawczych, etc.),
• udział w projektach uczelni prowadzonych w ramach
pracy w kole naukowym,
• udział w projektach, w których instytucją
współpracującą z uczelnią macierzystą nie była inna
uczelnia ani jednostka naukowa (tj. instytut
badawczy lub instytut naukowy), w tym zagraniczna,
• referaty wygłoszone niesamodzielnie na konferencji,
• referaty, które zostały wygłoszone samodzielnie, ale
referent nie był ich 100% autorem,
• postery naukowe, plakaty naukowe lub inne niż
referaty prezentacje przedstawione podczas
konferencji,

•
•
•
•

referaty na konferencjach, w których uczestniczyli
prelegenci z mniej niż pięciu ośrodków akademickich (tj. miast, w których mają swoje siedziby
uczelnie),
nagrody
w
konkursach
nieposiadających
międzynarodowego zasięgu, a więc konkursach,
w których zabrakło rywalizacji pomiędzy studentami
uczelni z różnych państw,
nagrody w konkursach, w których uczestniczyła
reprezentacja studentów uczelni z mniej niż pięciu
państw,
nagrody uzyskane w konkursach organizowanych
w ramach konferencji (np. konkursy referatowe),
nagrody uzyskane w eliminacjach krajowych do
konkursów międzynarodowych,
nagrody uzyskane w konkursach o przyznanie
innych stypendiów,
wyróżnienia w konkursach.

4. W przypadku osiągnięć artystycznych we wniosku nie
mogą być podawane:
• dzieła
artystyczne
niezaprezentowane
na
festiwalach, wystawach, przeglądach lub niewydane
w formie albumu, płyty muzycznej, etc.,
• dzieła zaprezentowane na festiwalach, wystawach
lub przeglądach o lokalnym znaczeniu,
• dzieła będące efektem udziału w uczelnianych
projektach artystycznych,
• dzieła artystyczne wydane w nakładzie niższym niż
500 egz.,
• osiągnięcia artystyczne niepowiązane ze studiami
(kierunkiem studiów) w danej uczelni.
5. W przypadku osiągnięć w sporcie we wniosku nie mogą
być podawane:
• wyniki sportowe w mistrzostwach Polski (w tym
akademickich), zawodach pucharu Polski, pucharu
Europy, pucharu świata lub innych zawodach
niewymienionych w ww. rozporządzeniu,
• wyniki sportowe w dyscyplinach nieolimpijskich
(np.
karate,
szachy,
sumo)
uzyskane
w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
• wyniki sportowe w sportach, w których nie działają
polskie związki sportowe,
• wyniki sportowe uzyskane w eliminacjach do
zawodów wymienionych w ww. rozporządzeniu.
6. Zgodność danych zawartych we wnioskach studentów
z ww. rozporządzeniem potwierdza przewodniczący rady
podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub
przewodniczący senatu uczelni w części A w pkt 10 wniosku
o przyznanie stypendium.

