
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 138 Rektora UMK 
z dnia 1 października 2019 r. 

 
 

Sposób dokumentowania osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych 
 

1. PUBLIKACJE NAUKOWE I ARTYSTYCZNE: 

a) artykuły naukowe – kserokopie: strony tytułowej czasopisma wraz z numerem ISSN, spisu 
treści zawierającego nazwisko wnioskodawcy, pierwszej strony publikacji (ew. również innej 
strony z nazwiskami autorów); pełny tekst publikacji do wglądu; w przypadku publikacji 
wydanych tylko elektronicznie – wydruk publikacji z numerem DOI lub ISSN 

b) monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych – kserokopie: strony tytułowej 
monografii, strony redakcyjnej z numerem ISBN lub DOI wraz z informacją o recenzowaniu 
monografii, spisu treści zawierającego nazwisko wnioskodawcy, pierwszej strony publikacji (ew. 
również innej strony z nazwiskami autorów); pełny tekst publikacji do wglądu 

c) publikacje przyjęte do druku – informacja z wydawnictwa / redakcji czasopisma o przyjęciu 
pracy do druku.    

2. REFERATY/POSTERY NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH:  

– certyfikat/zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji potwierdzające czynny 
udział studenta i spełnianie regulaminowych warunków punktowanej konferencji 
międzynarodowej/krajowej oraz kserokopia pełnego programu konferencji z nazwiskami  
i afiliacjami prelegentów (w przypadku konferencji krajowej ew. również lista uczestników 
konferencji z afiliacjami) 

3. PATENTY I WZORY UŻYTKOWE/PRZEMYSŁOWE:  

– zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego o posiadaniu 
patentu/zatwierdzonego wzoru użytkowego/zatwierdzonego wzoru przemysłowego  
 
4. NAGRODY W KONKURSACH NAUKOWYCH, PRZEDMIOTOWYCH LUB 
ARTYSTYCZNYCH:  

– regulamin konkursu, dokument potwierdzający znalezienie się w gronie osób nagrodzonych 
(kserokopia dyplomu lub zaświadczenie organizatora), dokument zawierający informację  
o zasięgu konkursu (np. zaświadczenie organizatora lub obwieszczenie o konkursie) 

5. UDZIAŁ W WYSTAWACH ARTYSTYCZNYCH: 
– zaświadczenie organizatora/kuratora wystawy lub katalog/plakat/zaproszenie zawierające 
informacje o podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia (wystawa 
indywidulana/zbiorowa) oraz prezentowanej pracy/pracach 

6. WYSOKA ŚREDNIA OCEN NA STUDIACH RÓWNOLEGŁYCH NA DRUGIM 
KIERUNKU STUDIÓW:  

– zaświadczenie z dziekanatu o wysokości średniej ocen na studiach równoległych za rok 
akademicki poprzedzający rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane 

7. UDZIAŁ W OLIMPIADACH  

– zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu laureata olimpiady międzynarodowej albo 
laureata/finalisty olimpiady stopnia centralnego, wydane przez główny komitet organizacyjny 
danej olimpiady 



8. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

a) reprezentacja kraju podczas Igrzysk Olimpijskich, Uniwersjady,  Mistrzostw Świata,  
Akademickich Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Akademickich Mistrzostw Europy, 
Europejskich Igrzysk Studentów, Pucharu Świata, Pucharu Europy – powołanie i udział potwierdza 
właściwy dyscyplinie sportu polski lub zagraniczny związek sportowy 

b) Mistrzostwa Polski – osiągnięcia potwierdza właściwy klub sportowy.  

c) Akademickie Mistrzostwa Polski (AMP) – osiągnięcia potwierdza prezes klubu AZS,  
w przypadku AZS UMK trener lub opiekun sekcji sportowej Uniwersytetu. 

d) Rozgrywki trzeciej i wyższych lig polskich związków sportowych – osiągnięcia potwierdza 
prezes klubu sportowego, a w przypadku AZS UMK trener lub opiekun sekcji sportowej 
Uniwersytetu.  

e) Akademickie Mistrzostwa Polski – klasyfikacja w typie uczelni – osiągnięcia potwierdza 
trener lub opiekun sekcji sportowej Uniwersytetu. 

f) Puchar Polski – osiągnięcia potwierdza właściwy klub sportowy. 

g) Akademickie Mistrzostw Polski – półfinał strefowy – osiągnięcia potwierdza trener lub 
opiekun sekcji sportowej Uniwersytetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


