
Załącznik nr 15 do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych z siedzibą w 
Pińczowie

OPIS  OSIĄGNIĘĆ,  ZA  KTÓRE  STUDENT  OTRZYMUJE  PUNKTY,  W

PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM REKTORA

1. Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową: punkty są przyznawane za

wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysoki wynik

sportowy a także za uzyskanie tytułu laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub

finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub

bycia medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

2. Punkty są przyznawane za poszczególne kategorie osiągnięć. Punkty z różnych kategorii

sumują się. 

3. Nie sumują się punkty uzyskane w jednej kategorii, ale na różnych poziomach, wówczas

bierze się pod uwagę najwyższa liczbę punktów przyznaną w danej kategorii.

4. Grupa studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla danego kierunku

studiów  ustalana  jest  na  podstawie  listy  rankingowej  utworzonej  według  sumy  punktów

stypendialnych  uzyskanych  za  wszystkie  rodzaje  osiągnięć.

5. Kwota stypendium zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel oraz liczby

osób uprawnionych do uzyskania stypendium rektora z godnie z Regulaminem świadczeń.

WYNIKI W NAUCE

Punkty za wyniki w nauce przyznawane są na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich

ocen uzyskanych w roku studiów poprzedzającym rok złożenia wniosku, obliczonej do dwóch

miejsc po przecinku. 

Średnia Ilość punktów

4,50 – 4,60 10

4,61 – 4,70 20

4,71 – 4,80 30

4,81 – 4,90 40

4,91 – 5,00 50
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Punkty mogą być przyznane za osiągnięcia we współzawodnictwie co najmniej na poziomie

krajowym.

Udział w zawodach może być udokumentowany dyplomem lub zaświadczeniem wydanym

przez  klub,  który  reprezentuje  zawodnik  albo  zaświadczenie  organizatora  o  udziale  w

zawodach. Dokument powinien zawierać nazwę dyscypliny, datę, rangę i miejsce zawodów

oraz zajęte miejsce.

Rodzaj zawodów Ilość punktów

Igrzyska Olimpijskie 50

Mistrzostwa Świata 40

Mistrzostwa Europy 30

Mistrzostwa Polski 20

Mistrzostwa Świata AZS, Mistrzostwa

Europy AZS, Akademickie Mistrzostwa

Polski i inne na podobnym poziomie

10

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Publikację  dokumentuje  się  skanem  strony  tytułowej  artykułu  zawierającej  dane  autora  /

autorów oraz skanem okładki czasopisma, w którym ukazała się publikacja.

Za konkurs międzynarodowy uznaje się konkurs, w którym uczestniczyli przedstawiciele co

najmniej 5 krajów.

Wyróżnienia,  nagrody lub miejsca zdobyte  w konkursach dokumentuje  się dyplomem lub

zaświadczeniem wydanym przez organizatora. 

Za  konferencję  międzynarodową  uznaje  się  konferencję,  w  której  uczestniczyli

przedstawiciele co najmniej pięciu krajów. Czynny udział w konferencji oznacza wystąpienie

z referatem. 

Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów

Wydanie książki 50

Czynny udział w konferencji 
międzynarodowej
Artykuł w czasopiśmie o charakterze 
naukowym
1-4 miejsce w konkursie międzynarodowym

40

Udział w konferencji międzynarodowej
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Czynny udział w konferencji
1-4 miejsce w konkursie

30

Udział w konferencji 
Aktywny udział w kole naukowym

20

Inne 10

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

Wyróżnienia, nagrody lub miejsca zdobyte w konkursach/przeglądach/festiwalach lub udział

w  nich  dokumentuje  się  odpowiednim  dokumentem:  dyplomem  lub  zaświadczeniem

wydanym przez organizatora. 

Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów

Wydanie książki

I nagroda w konkursie/przeglądzie/festiwalu

50

II  nagroda  w

konkursie/przeglądzie/festiwalu

40

III nagroda w 

konkursie/przeglądzie/festiwalu

30

Występ artystyczny 

(konkurs/przegląd/festiwal)

20

Inne 10
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