
Załącznik Nr 3 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA  

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

 

 

Zasady ogólne 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium, może otrzymać student, który za 

poprzedni rok studiów uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia 

artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 

2. Student może otrzymać stypendium tylko na jednym kierunku studiów i na jednej uczelni, na podstawie 

złożonego wniosku o przyznanie stypendium. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium są poddawane ocenie merytorycznej przez Dziekana. 

4. Stypendium jest przyznawane przez Rektora. 

5. Podstawą przyznania stypendium jest miejsce na liście rankingowej. 

6. Stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% studentów wpisanych na dany kierunek studiów. 

7. Liczba studentów mogąca otrzymać stypendium i kwoty stypendium ustalane są przez Rektora w odrębnym 

zarządzeniu na każdy rok akademicki. 

System punktowania 

1. W ramach każdej kategorii, tzn. za wysoką średnią ocen, za osiągnięcia naukowe, artystyczne i za wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, student może otrzymać nie 

więcej niż 500 punktów. 

2. O miejscu na liście rankingowej decyduje ilość punktów z tej kategorii w ramach której student otrzymał 

najwyższą liczbę punktów.  

3. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów rankingowych przez więcej niż jedną osobę w ramach 

tylko jednej kategorii, to osoba, która zdobyła punkty z tytułu wysokiej średniej ocen jest umieszczana na 

liście rankingowej przed osobą, która zdobyła te punkty w ramach innej kategorii. 

4. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów rankingowych przez więcej niż jedną osobę w ramach 

kategorii za wysoką średnią ocen to dodatkowym kryterium decydującym o kolejności na liście rankingowej 

jest średnia ocen z poprzedniego semestru studiów. 

5. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów rankingowych przez więcej niż jedną osobę w ramach 

tylko jednej kategorii i tej samej kategorii osiągnięć naukowych lub osiągnięć artystycznych lub wysokich 

wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, to dodatkowym kryterium 

decydującym o kolejności na liście rankingowej jest średnia ocen za poprzedni rok studiów. W przypadku 

braku rozstrzygnięcia stosuje się dodatkowe kryterium zgodnie z pkt. 4. 

6. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów rankingowych przez więcej niż jedną osobę w ramach 

więcej niż jednej kategorii, to wtedy o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów z wszystkich 

kategorii. W przypadku braku rozstrzygnięcia stosuje się dodatkowe kryterium zgodnie z pkt. 4. 

7. Student I roku studiów II stopnia, który ukończył studia I stopnia poza WSZ-SW zobowiązany jest złożyć 

wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium zaświadczenie wystawione przez dziekanat uczelni, na której 

odbył studia zawierające informacje o: średniej ocen z egzaminów uzyskanej na ostatnim roku studiów  

I stopnia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, daty ukończenia studiów oraz stosowanej na uczelni 

skali ocen. 

8. Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni na WSZ-SW, potwierdzenia średniej ocen z egzaminów na 

poprzednim roku studiów dokonuje dziekanat WSZ-SW. 
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9. Potwierdzenia średniej ocen z egzaminów na ostatnim semestrze studiów, o której mowa w pkt. 4 dokonuje 

dziekanat WSZ-SW. 

10. Punkty za wysoką średnią ocen przyznaje się wg następujących zasad: 

1) Punkty stypendialne przyznawane są studentom, którzy za poprzedni rok studiów uzyskali średnią ocen 

z egzaminów nie niższą niż 4,50 oraz zdali wszystkie egzaminy i uzyskali wszystkie zaliczenia 

w terminie zwykłej sesji egzaminacyjnej. 

2) Punkty za wysoką średnią ocen przyznaje się na podstawie średniej mnożnej przez współczynnik 100 

punkty stypendialne = średnia x 100 

11. Punkty za osiągnięcia naukowe przyznaje się według poniższej tabeli: 

Osiągnięcie Potwierdzenie 
Liczba 

punktów 

Publikacje 

Monografia naukowa (co najmniej 6 arkuszy 

wydawniczych) 

Kopia stron zawierających nazwisko 

autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę 

czasopisma lub książki, datę wydania 

oraz ISBN/ISSN (jeśli został nadany) 

500 

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym 480 

Artykuł naukowy w pracy zbiorowej 470 

Artykuł naukowy w czasopiśmie nierecenzowanym 460 

Redakcja merytoryczna książki/czasopisma 460 

Artykuł popularno-naukowy w czasopiśmie 450 

Czynny udział w konferencjach naukowych: 

Konferencja międzynarodowa (referat lub poster) 
Kopia materiałów pokonferencyjnych 

- strony zawierające nazwisko autora, 

tytuł prezentowanego wykładu, 

komunikatu, posteru, nazwę i termin 

konferencji; 
 

Zaświadczenie organizatora. 

470 

Konferencja krajowa (referat lub poster) 460 

Konferencja uczelniana (referat lub poster) 450 

1) Przez osiągnięcia naukowe rozumie się w szczególności opublikowane w poprzednim roku 

akademickim prace naukowe lub prace popularno-naukowe. 

2) Punkty za osiągnięcia naukowe są sumowane. 

3) Złożenie wniosku jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia o zgodności podanych danych ze 

stanem faktycznym. Składanie nieprawdziwych informacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną 

i dyscyplinarną. 

4) W przypadku nieuwzględnienia przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje „0 pkt”. 

5) W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcia, punkty nie 

zostaną przyznane. 

12. Punkty za osiągnięcia artystyczne przyznaje się według poniższej tabeli: 

Osiągnięcie Potwierdzenie 
Liczba 

punktów 

Laureaci konkursów, festiwali, przeglądów, olimpiad 

Międzynarodowe (miejsca I-III) Zaświadczenie/dyplom/certyfikat 

potwierdzający zajęcie miejsca 

500 

Krajowe (miejsca I-III) 470 

Wydanie dzieła 

Indywidualne Kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł 

publikacji, miejsce, nazwę czasopisma lub książki, 

datę wydania oraz ISBN/ISSN (jeśli został nadany) 

460 

Zbiorowe 450 
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1) Przez osiągnięcie artystyczne w szczególności rozumie się osiągnięcie w dziedzinie sztuki. 

2) Za dziedzinę sztuki uznaje się: literaturę, muzykę, teatr, kinematografię, opiekę nad zabytkami, 

twórczość ludową, sztuki audiowizualne (fotografia, malarstwo, rzeźba, grafika), sztuki użytkowe. 

3) Za wydanie dzieła uważa się: książkę, tomik, album, film, sztukę teatralną. 

4) Punkty za osiągnięcia artystyczne są sumowane. 

5) Złożenie wniosku jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia o zgodności podanych danych ze 

stanem faktycznym. Składanie nieprawdziwych informacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną 

i dyscyplinarną. 

6) W przypadku nieuwzględnienia przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje „0 pkt”. 

7) W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcia, punkty nie 

zostaną przyznane. 

8) W przypadku wielu osiągnięć artystycznych, uzyskanych w danym roku akademickim na podstawie 

tego samego dzieła, należy wykazać najwyższe osiągnięcie, które jako jedyne będzie podlegało 

punktacji. 

9) Za osiągnięcia artystyczne nie uznaje się działalności artystycznej związanej ze sztuką, tj. koncertów, 

wystaw, projekcji filmowych oraz pełnienia w nich jak również w grupach artystycznych funkcji 

administracyjnych lub zarządczych. 

13. Punkty za wysokie wyniki sportowe przyznaje się według poniższej tabeli: 

Osiągnięcie Potwierdzenie Liczba punktów 

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Puchary Świata 

Miejsca I-III Zaświadczenie związku sportowego 500 

Mistrzostwa Europy 

Miejsca I-III Zaświadczenie związku sportowego 490 

Mistrzostwa Polski 

Miejsca I-III Zaświadczenie związku sportowego 470 

1) Punkty za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym są 

sumowane. 

2) Złożenie wniosku jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia o zgodności podanych danych ze 

stanem faktycznym. Składanie nieprawdziwych informacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną 

i dyscyplinarną. 

3) W przypadku nieuwzględnienia przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje „0 pkt”. 

4) W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcia, punkty nie 

zostaną przyznane. 

5) We wniosku należy wpisać wyłącznie jedną imprezę danej rangi. Nie sumuje się punktów za kilka 

imprez danej rangi. 

14. Osiągnięcia, które nie będą brane pod uwagę to, m. in.: 

1) Średnia ocen poniżej 4,5. 

2) Publikacje o charakterze nienaukowym. 

3) Publikacje lub artykuły, które się jeszcze nie ukazał i są w recenzji lub w druku. 

4) Bierny udział w sympozjach, konferencjach i sesjach naukowych. 

5) Udział w konkursach, olimpiadach i festiwalach. 

6) Nagrody lub wyróżnienia otrzymane za wygłoszone referaty naukowe, za wyniki lub osiągnięcia 

naukowe lub artystyczne (np. nagrody przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje, itp.). 


