
Studenci naszego Wydziału mogą ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia naukowe,
artystyczne i sportowe na rok akademicki 2017/18. 
Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

• autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych 
ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra lub w formie książki, o zasięgu co 
najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,

• udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
• udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z 

innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
• referaty wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których 

uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,
• nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których 

uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem 
konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie 
innych stypendiów
– o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne uważa się:

• autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, 
muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, 
wystawach lub przeglądach, o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych 
w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,

• autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:
• na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na 

wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, albo
• które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, 

prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru 
przemysłowego,

• nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w 
których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw
– o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.

Za wybitne osiągnięcia w sporcie uważa się:

• zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskichlub 
paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.), co najmniej:

• dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
• ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
• piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach 

Europy,
• trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
• ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

• zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają 
polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
co najmniej trzeciego miejsca w:



• uniwersjadzie,
• akademickich mistrzostwach świata,
• akademickich mistrzostwach Europy,
• Europejskich Igrzyskach Studentów.

Szczegółowe informacje o kryteriach i sposobie wnioskowania można znaleźć tutaj: 
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-
wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html 
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