Załącznik nr 9 do Regulaminu
z dnia 25 lipca 2019r.
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ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA
§1
Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim.
Każdemu osiągnięciu przypisana jest określona liczba punktów, których suma pozycjonuje osobę na
liście rankingowej. Do sumy punktów zalicza się punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
wysokie wyniki sportowe oraz wyróżniające wyniki w nauce.
Każde osiągnięcie może być punktowane tylko raz, np. wygłoszenie tego samego referatu na kilku
konferencjach, należy podać tę, która jest najwyżej punktowana.
W przypadku osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają
Polskie Związki Sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
§2
Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego może otrzymać
stypendium rektora w następujących progach:
a) laureat olimpiady międzynarodowej
– 50 pkt - I próg,
b) laureat olimpiady ogólnopolskiej
– 48 pkt – II próg
c) finalista olimpiady ogólnopolskiej
– 46 pkt - III próg.
§3
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Tabela określająca punktację dla poszczególnych osiągnięć.
Osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które będą brane
pod uwagę

Punkty

Wyróżniające wyniki w nauce

1

Średnia 4,0 lub wyższa

liczba punktów
= średnia ocen
*10
(max.50 pkt)

Osiągnięcia naukowe

2

laureat olimpiady międzynarodowej
laureat olimpiady ogólnopolskiej
finalista olimpiady ogólnopolskiej
publikacja naukowa w książce lub czasopiśmie
recenzowanym
czynny udział w konferencjach sympozjach, sesjach
naukowych
udział w eliminacjach do naukowych konkursów,
festiwali lub olimpiad

50
48
46
25
10
5

Osiągnięcia artystyczne

3

publikacja książki o charakterze artystycznym
zamieszczenie dzieła artystycznego w publikacji
zbiorowej
miejsce medalowe w artystycznych konkursach,
festiwalach lub olimpiadach
udział w konkursach artystycznych, festiwalach lub
olimpiadach

15
8
10
5
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Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym

4

zajęcie medalowego miejsca w zawodach rangi
Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy
zakwalifikowanie się do zawodów rangi Mistrzostw
Świata lub Mistrzostw Europy – miejsca od 4 -8
zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski,
Pucharze Polski lub innych ogólnopolskich zawodach
sportowych
udział w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub
innych
ogólnopolskich
zawodach
sportowych
– miejsca 4-8

50
48
48

46

§3
1. W przypadku stypendium rektora w związku z wyróżniającymi wynikami w nauce wymagane jest
uzyskanie ocen pozytywnych bez poprawek. Najniższa średnia brana pod uwagę w tym przypadku
to 4,00.
2. W pozostałych przypadkach uwzględniana jest średnia ocen bez względu na sposób uzyskania ocen
pozytywnych, jednakże średnia ta nie może być niższa niż 3,00.
3. Ilość punktów po przemnożeniu przez współczynnik 10 powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.
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§4
Wymagane dokumenty:
− zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki, książki zawierającej rozdział
autorstwa studenta lub zamieszczenia dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej, lub
kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN
− zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie lub pierwsza
strona artykułu z podanym numerem ISSN
− inne zaświadczenie potwierdzające pojawienie się artykułu w czasopiśmie (np. studenckim),
ewentualnie kserokopia stopki wydawniczej czasopisma
− zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowego miejsca w naukowych i/lub
artystycznych konkursach, festiwalach lub olimpiadach dla studentów w roku akademickim,
który bierze się pod uwagę przy tworzeniu rankingu
− zaświadczenie od organizatora konkursu, festiwalu lub olimpiady o zakwalifikowaniu do
finału w naukowym konkursie, festiwalu lub olimpiadzie dla studentów
− zaświadczenie od organizatora konferencji, sympozjum lub sesji naukowej, w których będą
podane: imię i nazwisko studenta, termin konferencji, sympozjum lub sesji naukowej oraz
tytuł wygłoszonego referatu
− zaświadczenie potwierdzające status członka kadry narodowej
− zaświadczenia lub kserokopie dyplomów potwierdzające zajęcie medalowych miejsc
w punktowanych imprezach sportowych na poziomie co najmniej krajowym
− zaświadczenie potwierdzające zakwalifikowanie się do zawodów i występ w punktowanych
imprezach sportowych na poziomie co najmniej krajowym
− w pozostałych przypadkach honorowane będą zaświadczenia oraz kserokopie stron
tytułowych, stron tytułowych rozdziałów, w przypadku wydawnictw elektronicznych tylko
zaświadczenia z wydawnictw.
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