
 

REGULAMIN KONKURSU O ZŁOTA ̨ ODZNAKE ̨ STUDENKIEGO 

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

Obowiązujący od 5. grudnia 2019 roku 

§1. 

Złota Odznaka Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
jest nagrodą przyznawaną wybitnym absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za 
całokształt pracy naukowej. 

§2. 

Złota Odznaka zostanie wręczona laureatom podczas Ceremonii Dyplomatorium lub innej 
uroczystości celebrującej zakończenie studiów. 

§3. 

Każdy absolwent Uniwersytetu, w okresie wyznaczonym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe i 
podanym na stronie http://www.stn.wum.edu.pl/zlota-odznaka-stn, może aplikować́ o przyznanie 
Złotej Odznaki w następnym roku akademickim od czasu ukończenia studiów. 

§4. 

Przyznanie Złotej Odznaki STN WUM może być́ wnioskowane przez Kierownika Zakładu bądź Kliniki 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego WUM. 

§5. 

Kompletne wnioski należy składać́ drogą elektroniczną na wskazany przez STN adres e-mail: 
stn@wum.edu.pl, w terminie podanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe na stronie 
internetowej www.stn.wum.edu.pl/zlota-odznaka-stn. 

§6. 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie drogą mailową wypełnionego i podpisanego 
formularza (będącego Załącznikiem do niniejszego regulaminu oraz dostępnego na stronie 
www.stn.wum.edu.pl/dokumenty), wszystkich dokumentów potwierdzających przyznanie we 
wniosku punktów rankingowych oraz podpisanej imieniem i nazwiskiem kopii niniejszego regulaminu. 
Dokumenty powinny jednoznacznie potwierdzać́ ilość́ wnioskowanych punktów (dokumenty powinny 
być́ wyraźne i zawierać́ wszelkie niezbędne dane lub zostać́ uzupełnione o wyjaśnienie podpisane 
przez Kierownika Zakładu/Kliniki lub Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego). Wymaganym jest 
podkreślenie imion i nazwisk wszystkich autorów, którzy w chwili publikacji danej pracy 
naukowej byli studentami. Niespełnienie tego warunku bądź́ błędne podkreślenie, będzie 
skutkować́ przeliczeniem punktów po przeliczniku najmniej korzystnym dla 
wnioskującego 

Wnioski oraz dokumenty potwierdzające ww. osiągniecia powinny zostać́ wysłane w terminie 
ogłoszonym wcześniej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe na adres email: stn@wum.edu.pl. 



Dokumenty powinny być́ wysłane w postaci jednego pliku PDF. W sytuacji otrzymania Złotej Odznaki, 
osoba wysyłająca swoje zgłoszenie zgadza się̨ jednocześnie na opublikowanie swojego imienia i 
nazwiska oraz kierunku i wydziału studiów w mediach społecznościowych STN WUM 

Jeżeli wnioskujący nie ma możliwości przedstawienia dyplomu potwierdzającego prezentację pracy 
naukowej na kongresie lekarskim, jest zobowiązany dostarczyć́ potwierdzenie pisemne od 
organizatorów lub dyplom uczestnictwa w konferencji wraz z kopią książki abstraktów, jednocześnie 
wskazującą, że wnioskujący był osobą prezentującą ww. pracę. 

§7. 

Wnioski składane zgodnie z regulaminem są̨ weryfikowane przez wyznaczonego Członka Zarządu 
STN WUM. Zarząd STN WUM po zasięgnięciu opinii Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia 
podejmuje decyzję o ilości przyznawanych odznaczeń́ w danym roku akademickim 

§8. 

W obrębie każdego Wydziału WUM odbywa się̨ osobny konkurs o przyznanie Złotych Odznak STN 
WUM. Wyniki wysyłane są̨ do wnioskodawcy oraz absolwenta drogą elektroniczną nie później niż̇ na 
7 dni przed planowaną i określoną w harmonogramie ceremonią wręczenia Złotych Odznak STN WUM. 

§9. 

Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie. Wnioskodawca ma możliwość́ wglądu w anonimowy 
wyciąg z listy rankingowej prezentujący końcową̨ liczbę̨ punktów innych wniosków, liczbę̨ 
przyznanych Złotych Odznak STN WUM w obrębie wnioskowanego Wydziału WUM, próg graniczny 
oraz pełną ocenę̨ złożonego wniosku. Wnioskodawca może zgłosić́ swoje uwagi i zastrzeżenia do 
dwóch dni od momentu otrzymania decyzji od wyznaczonego Członka Zarządu STN WUM. 

§10. 
 

Wnioski o przyznanie Złotej Odznaki STN WUM punktowane są̨ według poniższych zasad: 

Liczba punktów przyznawana za każdą pozycję musi być́ poparta załączonym dokumentem i 
znajdować́ się̨ w poniższym taryfikatorze. Przy każdej wpisanej pozycji we wniosku musi być́ wpisany 
sposób obliczenia danej sumy punktów, przykładowo: 

A x B x C= D 

Mnożnik określa gradację pozycji w niżej wymienionych podpunktach: 

1. Był autorem pracy (autor 1-4, nie uwzględniając w kolejności pracowników naukowych) 
prezentowanej w formie: 

• Pełnej prezentacji ustnej- 4 pkt 
• Plakatu- 2 pkt 
• Case report- 1 pkt 

2. Do punktów za prezentację pracy naukowej określone w punkcie 1. §10. stosuje się̨ 
następujące mnożniki: 

A. Jeżeli praca była prezentowana podczas: 
• konferencji studenckiej: o zakresie krajowym (x1), o zakresie międzynarodowym w 

kraju (x2), o zakresie międzynarodowym poza krajem (x3) 
• kongresie studenckim: o zakresie krajowym (x2.5), o zakresie międzynarodowym w 

kraju (x4), o zakresie międzynarodowym poza krajem (x5) 
• zjeździe sekcji lekarzy/specjalistów (x5) 
• konferencji lekarzy: o zakresie krajowym (x7), o zakresie międzynarodowym w kraju 

(x8), o zakresie międzynarodowym poza krajem (x10) 



B. Jeżeli prezentującym był laureatem nagrody w miejscu prezentacji pracy 

• wyróżnienie/nagroda specjalna (x1.5) 
• 3. miejsce (x2) 
• 2. miejsce (x3) 
• 1. miejsce (x4) 

(rozliczane łącznie z podpunktem A); powyższe wartości stanowią̨ trzeci mnożnik:  

3. Absolwent był autorem publikacji w czasopiśmie naukowym znajdującej się̨ na najnowszej 
liście czasopism MNiSW obowiązującej w dniu zakończenia składania wniosków 
wyznaczonym przez STN WUM. Punkty przyznawane są̨ wg punktacji MNiSW dla 1-4 autora 
(nie uwzględniając w kolejności pracowników naukowych). Należy zaznaczyć́, że pod uwagę̨ 
brane są̨ jedynie pełnoformatowe publikacje. Abstrakty drukowane w suplementach 
czasopism w ramach zjazdów/kongresów lekarskich nie będą̨ uznawane. 

4. Do punktów za publikacje artykułu naukowego określone w punkcie 3. §10. stosuje się̨ 
następujące mnożniki: 

• autor 3-4. (x2) 
• autor 2. (x3) 
• autor 1. (x4) 
• autor korespondencyjny (x2)- stanowi trzeci mnożnik 

5. Był autorem rozdziału w książce o tematyce medycznej lub monografii posiadającej numer 
ISBN- 30 pkt. 
 

6. Był laureatem grantu przyznawanego przez: 

• Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego (z wyłączeniem Diamentowego Grantu oraz Najlepszego z Najlepszych) 
lub grantów pośrednich- 70 pkt 

• Diamentowy Grant- 70 pkt 
• Najlepszy z Najlepszych- 50 pkt 
• Mini-grant WUM- 30 pkt 

7. Był członkiem komitetu organizacyjnego: 

• Kongresu- 4 pkt 
• Konferencji- 2 pkt 

8. Do punktów za organizację kongresu/konferencji naukowej określone w punkcie 7. §10. 
stosuje się̨ następujące mnożniki: 

• o zakresie krajowym (x2) 
• o zakresie międzynarodowym (x4) 

 

9. Pozytywna opinia Opiekuna SKN, Kierownika jednostki WUM, dotycząca dotychczasowej 
aktywności w strukturach SKN (5 pkt). Nie można uzyskać́ więcej niż̇ 5 pkt za ww. 
działalność́. 
 

10. Członkostwo w ścisłym zarządzie organizacji studenckich (10 pkt), nie uwzględniając 
studenckich kół naukowych. Nie można uzyskać́ więcej niż̇ 10 pkt za ww. działalność́. 

§11. 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania. 


