
UCHWAŁA NR 2/2023 
Zarządu 

Studenckiego Towarzystwa Naukowego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

z dnia 12 stycznia 2023 

 

W sprawie: Regulaminu Rankingu Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa 
Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok 2022/2023 

 

Na podstawie § 4 ust.1 oraz §18 ust. 4 pkt. 3 Statutu Studenckiego Towarzystwa Naukowego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 

Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego 

Uchwala co następuje: 

§1 

Wprowadza się Regulamin Rankingu Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa 
Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok 2022/2023. Regulamin 

stanowi załącznik 1 do niniejszej Uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/2023 Zarządu 
Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM w 

Katowicach z dnia 12 stycznia 2023 roku  

 

REGULAMIN 

RANKINGU STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH 
STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
W KATOWICACH 

NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 

§ 1. 

1. Ranking Studenckich Kół Naukowych zwany dalej „Rankingiem” jest sporządzany przez 
Komisję Konkursową na podstawie danych zawartych w Formularzach Sprawozdawczych 
(Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/2018) po 30 września każdego roku akademickiego 
i ogłaszany najpóźniej w dniu, w którym odbywa się pierwsze Walne Zebranie Członków 
STN-u w kolejnym roku akademickim. 
 

2. Komisja Konkursowa powoływana jest co roku przez Kuratora STN SUM w Katowicach. 
 

3. W Rankingu zostaną uwzględnione wyłącznie SKN-y zarejestrowane zgodnie z zasadami 
określonymi w § 15. pkt. 5. Statutu STN SUM w Katowicach, których Opiekun wypełnił 
Formularz Sprawozdawczy w terminie określonym w § 15. pkt. 4. Statutu STN, tj. do dnia 
14 września każdego roku akademickiego. 
 

4. Ranking będzie publikowany na witrynie internetowej STN SUM w Katowicach 
(http://stn.sum.edu.pl). 

§ 2. 

1. O pozycji danego SKN-u w Rankingu zdecyduje liczba punktów przyznana według 
następujących zasad: 

 

a) Osiągnięcie oraz liczba punktów: 



Zaprezentowanie pracy naukowej na konferencji STN w kraju 5 

Nagroda lub wyróżnienie na konferencji STN w kraju 10 

Zaprezentowanie pracy naukowej na konferencji STN za granicą 10 

Nagroda lub wyróżnienie na konferencji STN za granicą 20 

Zaprezentowanie pracy naukowej na konferencji krajowej niezorganizowanej przez STN 15 

Nagroda lub wyróżnienie na konferencji krajowej niezorganizowanej przez STN 30 

Zaprezentowanie pracy naukowej na konferencji za granicą niezorganizowanej przez STN 20 

Nagroda lub wyróżnienie na konferencji za granicą niezorganizowanej przez STN 40 

Publikacja pracy naukowej (poglądowej lub oryginalnej) w monografii 20 

Publikacja pracy naukowej (poglądowej lub oryginalnej) w czasopiśmie krajowym 
recenzowanym 

25 

Publikacja pracy naukowej (poglądowej lub oryginalnej) w czasopiśmie zagranicznym 
recenzowanym 

30 

Publikacja pracy naukowej (poglądowej lub oryginalnej) w czasopiśmie krajowym 
posiadającym punktację IF 

35 

Publikacja pracy naukowej (poglądowej lub oryginalnej) w czasopiśmie zagranicznym 
posiadającym punktację IF 

40 

Działalność naukowo- dydaktyczna dodatkowa 5 

Uzyskanie grantu na działalność naukową finansowanego ze źródeł zewnętrznych 
(Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki itp.) 

50 

 
b) Suma punktów przyznanych na podstawie zasad określonych w punkcie a) zostanie 

podzielona przez pierwiastek kwadratowy liczby członków SKN-u podanej w 
Formularzu Sprawozdawczym; w przypadku liczby członków mniejszej niż 5, liczba 
punktów dzielona jest przez √5. 
 

c) Działalność naukowo- dydaktyczna dodatkowa SKN-u obejmuje organizację 
warsztatów, konferencji naukowo - szkoleniowych i inne działania edukacyjne 
zorganizowane przez SKN dla osób nie będących członkami STN. 
 

d) Podczas przyznawania punktów brane pod uwagę będą osiągnięcia uzyskane do dnia 
zakończenia roku akademickiego, za który sporządzany jest Ranking, tj. do dnia 
30 września każdego roku akademickiego.   
 



2. SKN, które zdobędzie najwyższą liczbę punktów, otrzyma nagrodę rzeczową przyznawaną 
przez Zarząd STN SUM w Katowicach finansowaną z preliminarza Studenckiego 
Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na dany rok.  

3. Zarząd STN SUM przyznaje nagrody zdobywcom 1,2 i 3 miejsca oraz wyróżnienia 
najlepszym koło na każdym wydziale (o ile nie zdobyły miejsca).  
 

§ 3. 

1. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wglądu w dokumentację potwierdzającą 
osiągnięcia każdego SKN-u. 
 

2. Opiekun SKN-u, które uzyskało pierwsze miejsce, zobowiązany jest przedłożyć Kuratorowi 
STN SUM w Katowicach zaświadczenia oraz kserokopie stron tytułowych potwierdzające 
informacje zawarte w Formularzu Sprawozdawczym w terminie 14 dni od momentu 
podania Rankingu do publicznej wiadomości. 
 

3. W sprawach nie ujętych powyższym Regulaminem decyzje podejmuje Komisja 
Konkursowa w porozumieniu z Zarządem STN SUM w Katowicach. 
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