
Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra  

dla wybitnych młodych naukowców (konkurs SMN 17) 

  

Rodzaj osiągnięcia Wymagane dane Wymagane załączniki 

Autorstwo lub współautorstwo monografii 
naukowej lub rozdziału w monografii 
naukowej wydanej przez wydawnictwo, 
które w roku opublikowania monografii w 
ostatecznej formie było ujęte w wykazie 
wydawnictw sporządzonym zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 
267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce. 

− tytuł monografii naukowej 
− tytuł rozdziału w monografii naukowej 
− wkład autorski (w procentach) 
− imiona i nazwiska współautorów 
− nazwa wydawnictwa 
− miejsce wydania, miesiąc i rok wydania  
− data druku lub ukazania się monografii naukowej 

(miesiąc, rok) 
− ISBN, eISBN, ISMN, DOI 
− liczba punktów w wykazie wydawnictw 

− kopia stron monografii naukowej zawierających imiona i nazwisko 
autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej, 
nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, 
wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN, eISBN, ISMN lub 
DOI.  

− oświadczenie młodego naukowca o procentowym wkładzie 
autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej, 
wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa 
(przykład - oświadczenie 1) 

− oświadczenie współautora wiodącego, autora korespondencyjnego 
lub kierownika projektu badawczego, którego dotyczyła publikacja 
potwierdzające wkład młodego naukowca lub oświadczenie innego 
współautora publikacji, jeżeli młody naukowiec jest jednocześnie 
współautorem wiodącym, autorem korespondencyjnym i 
kierownikiem projektu badawczego, którego dotyczyła publikacja, 
potwierdzające wkład młodego naukowca (przykład - oświadczenie 
2) 
 

Autorstwo lub współautorstwo artykułu 
naukowego opublikowanego w 
czasopiśmie naukowym lub w 
recenzowanych materiałach z konferencji 
międzynarodowej, które w roku 
opublikowania artykułu w ostatecznej 
formie były ujęte w wykazie tych 
czasopism i materiałów sporządzonym 
zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce lub art.44 
ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
zasadach finansowania nauki. 

− tytuł czasopisma naukowego lub recenzowanych 
materiałów z konferencji międzynarodowej 

− tytuł artykułu naukowego 
− wkład autorski (w procentach) 
− imiona i nazwiska współautorów  
− nazwa wydawnictwa 
− miejsce wydania, miesiąc i rok wydania  
− data druku lub ukazania się artykułu naukowego 

(miesiąc, rok) 
− ISSN, eISSN lub DOI 
− liczba punktów w wykazie czasopism naukowych i 

recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych 

− kopia stron czasopisma naukowego zawierająca imiona i nazwisko 
autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł artykułu naukowego, 
nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, 
ISSN, eISSN lub DOI 

− oświadczenie młodego naukowca o procentowym wkładzie 

autorskim w artykuł, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku 

współautorstwa (przykład - oświadczenie 3) 

− oświadczenie współautora wiodącego, autora korespondencyjnego 

lub kierownika projektu badawczego, którego dotyczyła publikacja 

potwierdzające wkład młodego naukowca lub oświadczenie innego 

współautora publikacji, jeżeli młody naukowiec jest jednocześnie 

współautorem wiodącym, autorem korespondencyjnym i 

kierownikiem projektu badawczego, którego dotyczyła publikacja, 

potwierdzające wkład młodego naukowca (przykład - oświadczenie 

4) 

 



Kierowanie projektem badawczym o 
wysokim poziomie innowacyjności 
finansowanym w ramach konkursu 
ogólnokrajowego albo 
międzynarodowego. 

− nazwa projektu 
− numer projektu 
− nazwa konkursu 
− źródło finansowania projektu 
− okres trwania projektu 
− okres kierowania projektem 
− opis wykonywanych zadań 
− cel i efekty projektu 

− oświadczenie młodego naukowca o kierowaniu projektem 
badawczym wraz z informacją o numerze, źródle finansowania i 
okresie trwania projektu (przykład - oświadczenie 5) 

Zastosowanie praktyczne wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych, w tym 
udzielony patent krajowy lub zagraniczny 
lub wdrożenie wyników działalności 
naukowej w innej formie. 

− nazwa wynalazku 
− data i miejsce udzielenia patentu 
− numer patentu 
− nazwa podmiotu udzielającego patentu 
− nazwa państwa, na terytorium którego uzyskano 

ochronę, 
− imiona i nazwiska współtwórców wynalazku (wraz z 

procentowym udziałem) 
− informacje o wdrożeniu wyników działalności 

naukowej w innej formie, w tym data i miejsce 
wdrożenia 
 

− potwierdzenie udzielenia patentu krajowego lub zagranicznego lub 
wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie 
(potwierdzeniem wdrożenia wyników działalności w innej formie 
może być np. oświadczenie podmiotu, w którym nastąpiło 
wdrożenie wskazujące, że wyniki badań prowadzonych przez 
młodego naukowca zostały wdrożone przez ten podmiot, wraz z 
opisem na czym polegało to wdrożenie i kiedy miało miejsce) 

− oświadczenie młodego naukowca o  procentowym wkładzie 
autorskim w powstaniu osiągnięcia, wraz z opisem tego wkładu 
(przykład - oświadczenie 6) 
 

Odbycie zagranicznego stażu trwającego 
co najmniej trzy miesiące w podmiocie o 
wysokim prestiżu. 

− data rozpoczęcia stażu 

− data zakończenia stażu 

− nazwa zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji 

naukowej, w której odbyto staż i nazwa państwa 

− opis zrealizowanych zadań 

− efekty udziału w stażu, w tym liczba referatów 

naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w 

monografii naukowej lub artykułów naukowych, 

zastosowań praktycznych wyników badań naukowych 

lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników 

działalności naukowej w innej formie 

− potwierdzenie odbycia zagranicznego stażu 
np. zaświadczenie instytucji goszczącej / zaświadczenie podmiotu 
kierującego na staż  

Otrzymane stypendium zagraniczne − nazwa podmiotu, który przyznał stypendium 
− okres na jaki przyznano stypendium 
− data przyznania 

− potwierdzenie otrzymania stypendium zagranicznego 
np. zaświadczenie instytucji przyznającej stypendium / dyplom / 
certyfikat  otrzymania stypendium 

 

Autorstwo, współautorstwo lub 
wykonanie dzieła artystycznego 
stanowiącego znaczący wkład w rozwój 
kultury i sztuki, które zostało 
zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, 
koncercie lub wystawie, w obiegu 
kinowym, scenicznym lub telewizyjnym 
albo w przestrzeni publicznej. 

− data i miejsce prezentacji dzieła 

− rodzaj i forma dzieła 

− tytuł dzieła 

− pełniona rola w wykonaniu lub prezentacji dzieła 

− nazwa i zasięg przeglądu, festiwalu lub koncertu 

− nazwa wystawy lub miejsca w przestrzeni publicznej 

− nazwa organizatora prezentacji dzieła 

− imiona i nazwiska współtwórców 

− oświadczenie młodego naukowca o autorstwie, współautorstwie lub 
wykonaniu dzieła artystycznego (przykład - oświadczenie 7) 

− potwierdzenie organizatora prezentacji dzieła o jego 
zaprezentowaniu na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, 
w obiegu kinowym, scenicznym, telewizyjnym lub w przestrzeni 
publicznej 

− dokumentacja wizualna dzieła – w przypadku sztuk plastycznych 



Uzyskanie nagrody indywidualnej lub 
znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, 
za które uzyskano nagrodę zespołową w 
konkursie, na przeglądzie lub festiwalu 
muzycznym, teatralnym, filmowym, 
plastycznym lub architektonicznym o 
wysokim prestiżu i o zasięgu 
międzynarodowym, z wyłączeniem 
nagród uzyskanych w konkursach 
organizowanych w ramach 
międzynarodowych konferencji 
naukowych oraz nagród w postaci 
stypendiów krajowych lub zagranicznych. 

− data i miejsce uzyskania nagrody 
− nazwa i zasięg konkursu, przeglądu lub festiwalu 
− uzyskane miejsce 
− forma uzyskanej nagrody 
− rodzaj nagrody (indywidualna/zespołowa) 
− udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano 

nagrodę zespołową (w procentach) 
− imiona i nazwiska członków zespołu (wraz z wkładem 

procentowym) 
− nazwa organizatora konkursu. 

− dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskanie nagrody w 
konkursie 

− oświadczenie kierownika zespołu 
(albo oświadczenia członków zespołu) o procentowym udziale 
młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia (w przypadku nagrody 
zespołowej) 

− regulamin konkursu 
− informacja organizatora konkursu o wynikach konkursu, 

zawierająca imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród 
zespołowych – nazwy zespołów 
np. tabela wyników /  ranking uczestników / zaświadczenie od 
organizatora, etc. 

 


