
 
  

 

Produkt/Rezultat  

Produkt – odnosi się do bezpośredniego efektu konkursu, np. utworzenie 

interdyscyplinarnego zespołu badawczego, utworzenie międzynarodowego 

zespołu badawczego, przygotowanie i złożenie wniosku o grant, rozwiązanie 

problemu badawczego, opracowanie interdyscyplinarnego programu studiów, 

przeprowadzenie szkolenia, zatrudnienie młodego naukowca z zagranicy itp.; 

można wybrać więcej niż jeden produkt 

Rezultat – odnosi się do wpływu bezpośredniego efektu konkursu (produktu) 

na osiągnięcie doskonałości naukowej lub dydaktycznej lub w zakresie 

współpracy z otoczeniem, np. publikacja w prestiżowym czasopiśmie  

z udziałem partnera zagranicznego, podniesienie kompetencji badawczych 

doktorantów, uzyskanie grantu badawczego, uzyskanie grantu dydaktycznego, 

komercjalizacja wyników badań itp., można wybrać więcej niż jeden rezultat 

 

Produkt 

Zatrudnienie naukowca o dużym doświadczeniu w prowadzeniu badań  

o zasięgu międzynarodowym 

Zatrudnienie młodego naukowca posiadającego dorobek rozpoznawalny 

międzynarodowo 

Zatrudnienie pracownika naukowo-technicznego 

Utworzenie zespołu naukowego 

Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu naukowego 

Utworzenie międzynarodowego zespołu badawczego 

Utworzenie międzynarodowego interdyscyplinarnego zespołu badawczego 

Przygotowanie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje 

zagraniczne lub organizacje międzynarodowe 

Przygotowanie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje 

krajowe 

Przygotowanie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje 

zagraniczne lub organizacje międzynarodowe we współpracy z partnerem 

zagranicznym/partnerami zagranicznymi 

Przygotowanie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje 

krajowe we współpracy z partnerem zagranicznym/partnerami zagranicznymi 

Przygotowanie wniosku o grant dydaktyczny finansowany przez instytucje 

zagraniczne lub organizacje międzynarodowe 

Przygotowanie wniosku o grant dydaktyczny finansowany przez instytucje 



 
  

krajowe 

Przygotowanie wniosku o grant dydaktyczny finansowany przez instytucje 

zagraniczne lub organizacje międzynarodowe we współpracy z partnerem 

zagranicznym/partnerami zagranicznymi 

Przygotowanie wniosku o grant dydaktyczny finansowany przez instytucje 

krajowe we współpracy 

z partnerem zagranicznym/partnerami zagranicznymi 

Opracowanie programu indywidualnych studiów międzydziedzinowych   

w języku angielskim 

Opracowanie programu indywidualnych studiów międzydziedzinowych   

w języku angielskim we współpracy z partnerem zagranicznym/partnerami 

zagranicznymi 

Opracowanie programu studiów interdyscyplinarnych w języku angielskim 

Opracowanie programu studiów interdyscyplinarnych w języku angielskim  

we współpracy z partnerem zagranicznym/partnerami zagranicznymi 

Opracowanie programu kształcenia w szkole doktorskiej w języku angielskim 

Opracowanie interdyscyplinarnego programu kształcenia w szkole doktorskiej 

we współpracy z partnerem zagranicznym/partnerami zagranicznymi 

Opracowanie programu szkoły letniej w języku polskim 

Opracowanie programu szkoły letniej w języku angielskim 

Opracowanie interdyscyplinarnego programu kształcenia w szkole doktorskiej 

we współpracy z partnerem zagranicznym/partnerami zagranicznymi 

Opracowanie programu szkolenia/warsztatów dla studentów/doktorantów 

Opracowanie programu MOOC 

Przygotowanie filmu 

Przygotowanie wystąpienia na konferencji 

Opracowanie programu komputerowego 

Uzyskanie akredytacji międzynarodowej instytucjonalnej/programowej 

Opracowanie i wdrożenie nowoczesnego narzędzia edukacyjnego 

Uzyskanie akredytacji laboratorium badawczego 

 

 

 

 

 

 



 
  

Rezultat 

Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach 

konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych  

i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnym na dzień składania wniosku,  

w grupie, której przypisano 200 lub 140 punktów 

Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach 

konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych  

i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnym na dzień składania wniosku,  

w grupie, której przypisano 100 punktów 

Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach 

konferencyjnych zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych  

i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnym na dzień składania wniosku,  

w grupie, której przypisano 70 lub 40 punktów 

Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub materiałach 

konferencyjnych niezamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych  

i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnego na dzień składania wniosku 

Publikacja artykułu naukowego autorstwa doktoranta lub zespołu 

doktorantów w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych 

zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, aktualnym na dzień składania wniosku, w grupie, 

której przypisano 200 lub 140 punktów 

Publikacja artykułu naukowego autorstwa doktoranta lub zespołu 

doktorantów w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych 

zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, aktualnym na dzień składania wniosku,  

w grupie, której przypisano 100 punktów 

Publikacja artykułu naukowego autorstwa doktoranta lub zespołu 

doktorantów w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych 

zamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, aktualnym na dzień składania wniosku,  

w grupie, której przypisano 70 lub 40 punktów 

 



 
  

Publikacja artykułu naukowego autorstwa doktoranta lub zespołu 

doktorantów w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych 

niezamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, aktualnego na dzień składania wniosku 

Publikacja artykułu naukowego we współpracy międzynarodowej  

w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych  

w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnym 

na dzień składania wniosku, w grupie, której przypisano 200 lub 140 punktów 

Publikacja artykułu naukowego we współpracy międzynarodowej  

w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych  

w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnym 

na dzień składania wniosku, w grupie, której przypisano 100 punktów 

Publikacja artykułu naukowego we współpracy międzynarodowej  

w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych  

w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnym 

na dzień składania wniosku, w grupie, której przypisano 70 lub 40 punktów 

Publikacja artykułu naukowego we współpracy międzynarodowej  

w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych 

niezamieszczonych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, aktualnego na dzień składania wniosku 

Publikacja monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie 

II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnego na dzień składania 

wniosku 

Publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym 

na poziomie II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie 

naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnego na dzień 

składania wniosku 

Publikacja monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na poziomie 

I Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnego na dzień składania 

wniosku 

Publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym 

na poziomie I Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie 



 
  

naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnego na dzień 

składania wniosku 

Publikacja monografii naukowej w wydawnictwie nieumieszczonym  

w Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnego na dzień składania 

wniosku 

Publikacja rozdziału w monografii naukowej w wydawnictwie 

nieumieszczonym w Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane 

monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aktualnego 

na dzień składania wniosku 

Uzyskanie patentu europejskiego patentu europejskiego albo patentu 

przyznanego za granicą co najmniej w jednym z państw należących  

do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

Uzyskanie patentu przyznanego przez UPRP 

Uzyskanie wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny przyznanego temu 

podmiotowi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo 

Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin 

Uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy 

Wzrost umiędzynarodowienia kadry akademickiej 

Wzrost umiędzynarodowienia studiów 

Podniesienie kompetencji badawczych/interkulturowych/intersektorowych/ 

transwersalnych studentów/doktorantów  

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej 

 

 

 


