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KRYTERIA 

OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE  

STYPENDIUM REKTORA  

 

Załącznik nr 13 do Regulaminu świadczeń dla studentów 

Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r. 
(zarządzenie nr 36/2019 Rektora PRz z dnia 17 lipca 2019 r.)  

WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE 
(max 100 punktów) 

 

CHARAKTERYSTYKA ŚREDNIA OCEN PUNKTY 

 

Średnią ważoną i średnią 

arytmetyczną ustala się do trzech 

miejsc po przecinku z zaokrągleniem 

w górę, przy czym średnia arytmetyczna 

jest ustalana wyłącznie dla studentów 

1. roku studiów drugiego stopnia. 

 

 

Średnia co najmniej 4,001 lub 

wyższa    

 

 

 

Liczbę punktów z tytułu średniej 

ocen równej 4,001 lub wyższej 

ustala się na podstawie wzoru: 

 

PWN = (SO - 4) x 100 

gdzie: 

PWN - oznacza punkty uzyskane 

za wyróżniające wyniki w nauce, 

SO - oznacza średnią ocen 

studenta. 

 

   

Średnia niższa niż 4,001 

 

Liczba punktów z tytułu średniej 

niższej niż 4,001 wynosi 0. 

 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

 
 związane z odbywanymi studiami lub 

 realizowane na zlecenie władz PRz, lub 

 związane z reprezentacją PRz. 

 
W opisie osiągnięcia w danej kategorii należy wykazać związek 

z odbywanymi studiami. 

 

Kategorie osiągnięć 

naukowych 

 

Punkty 

(max 100 

punktów) 

 

 

Opis osiągnięć 

i sposób potwierdzenia 
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Wystąpienia na konferencjach naukowych*) 

 
*) wystąpienia na sympozjach, seminariach, sesjach o charakterze naukowym są traktowane równorzędnie 

z wystąpieniem na konferencji naukowej. 

 

Przez konferencje naukowe o zasięgu: 

 międzynarodowym rozumie się konferencje, w których co najmniej 1/3 czynnych uczestników 

reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe, 

 ogólnopolskim rozumie się konferencje, w których czynny udział wzięli przedstawiciele co najmniej 5 

ośrodków naukowych, 

 środowiskowym/uczelnianym rozumie się konferencje, w których  czynny udział wzięli przedstawiciele co 

najmniej 3 uczelni. 

 

O zasięgu międzynarodowym: 

 

Opis osiągnięć: 

 data i miejsce konferencji, 

 nazwa konferencji, 

 nazwa organizatora konferencji, 

 zasięg konferencji (międzynarodowa, 

ogólnopolska, 

środowiskowa/uczelniana), 

 rodzaj wystąpienia (z własnym 

referatem/prezentacją/posterem, 

współautor 

referatu/prezentacji/posteru), 

 tytuł referatu/prezentacji/posteru, 

 liczba ośrodków akademickich 

reprezentowanych na konferencji. 

 

 

Sposób potwierdzenia - należy 

przedstawić wszystkie wymienione 

poniżej dokumenty: 

 zaświadczenie organizatora konferencji 

zawierające informacje określone 

w opisie osiągnięcia,  

 kopię materiału pokonferencyjnego 

zawierającego nazwisko osoby 

występującej 

z referatem/prezentacją/posterem. 

 

W przypadku wygłoszenia tego 

samego referatu na kilku 

konferencjach należy podać tę, która 

jest wyżej punktowana. 

Nie uwzględnia się 

referatów/prezentacji/posterów 

o charakterze nienaukowym. 

Punktowany jest wyłącznie czynny 

udział w konferencji przez 

wygłoszenie 

referatu/prezentacji/posteru. 

wystąpienie z własnym 

referatem/prezentacją 

 

24 

wystąpienie z referatem/prezentacją 

jako współautor  

 

18 

wystąpienie z prezentacją własnego 

posteru 

 

12 

wystąpienie z prezentacją posteru jako 

współautor 

 

6 

 

O zasięgu ogólnopolskim: 

 

wystąpienie z własnym 

referatem/prezentacją 16 

wystąpienie z referatem/prezentacją 

jako współautor 12 

wystąpienie z prezentacją własnego 

posteru 

 

8 

wystąpienie z prezentacją posteru jako 

współautor 

 

4 

 

O zasięgu środowiskowym/uczelnianym: 

 

wystąpienie z własnym 

referatem/prezentacją 

8 

wystąpienie z referatem/prezentacją 

jako współautor 

6 

wystąpienie z prezentacją własnego 

posteru 

 

4 

wystąpienie z prezentacją posteru jako 

współautor 

 

2 
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Publikacje naukowe w czasopismach naukowych lub publikacje naukowe w formie 

książki/rozdziału/monografii 

 

 

 autorstwo współautorstwo Opis osiągnięć: 

 tytuł publikacji 

(artykułu/książki/rozdziału książki 

/monografii/ rozdziału w monografii), 

 autor/współautor, 

 miejsce wydania (nazwa 

czasopisma/tytuł książki), 

 miejsce publikacji, 

 rodzaj publikacji (artykuł 

w czasopiśmie/publikacja 

książkowa/monografia/publikacja 

pokonferencyjna, etc.), 

 wydawnictwo, 

 data  wydania publikacji (miesiąc 

i rok), 

 numer ISBN lub ISSN, jeżeli został 

nadany, 

 w przypadku internetowych wersji 

czasopism naukowych należy podać 

adres strony www, na której jest 

dostępna publikacja. 

 

Sposób potwierdzenia: 

 zaświadczenie wydawcy o ukazaniu się 

drukiem publikacji (książki/rozdziału 

książki lub monografii/rozdziału w 

monografii/publikacji 

pokonferencyjnej/artykułu/referatu, 

etc.), zawierające określone w opisie 

osiągnięcia informacje lub 

 kserokopia stron zawierających 

nazwisko autora/autorów, tytuł 

publikacji/nazwę czasopisma, książki 

lub monografii, miejsce i datę wydania, 

nr ISBN lub ISSN,  

 w przypadku elektronicznej publikacji, 

należy przedstawić zaświadczenie 

wydawcy internetowego 

potwierdzającego publikację 

elektroniczną na stronie www lub 

zaświadczenie wydawcy o ukazaniu się 

wydawnictwa elektronicznego na 

nośnikach fizycznych (np. CD-ROM, 

DVD-ROM), zawierające informacje 

określone w opisie osiągnięcia. 

 

Punktowane są wyłącznie wydane 

publikacje.   

W przypadku studentów ostatniego 

roku studiów drugiego stopnia 

dopuszcza się przedstawienie 

zaświadczenia wydawcy o przyjęciu 

Publikacja książkowa o charakterze 

naukowym, publikacja w czasopiśmie  

o zasięgu międzynarodowym. 

 

30 

 

20 

Wydanie monografii/rozdziału  

w monografii przez wydawnictwo ujęte 

w wykazie wydawnictw sporządzonym 

zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie  art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej 

dalej „ustawą”. 

Opublikowanie artykułu w czasopiśmie 

naukowym lub recenzowanych 

materiałach z konferencji  

międzynarodowych, ujętych w wykazie 

tych czasopism i materiałów 

sporządzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 

pkt 2 ustawy lub w innym czasopiśmie 

o zasięgu krajowym. 

Opublikowanie książki/rozdziału 

książki. 

 

 

20 

 

10 

Publikacja artykułu/referatu 

w czasopiśmie uczelnianym 

studenckiego ruchu naukowego, 

w zeszycie naukowym/specjalistycznym/ 

fachowym lub w formie elektronicznej 

na stronie internetowej ośrodka 

badawczego, jednostki organizacyjnej 

uczelni, wydawnictwa specjalistycznego 

lub fachowego, recenzowana publikacja 

pokonferencyjna. 

 

 

 

10 

 

5 
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do druku publikacji (książki/ 

rozdziału książki/publikacji 

pokonferencyjnej/ artykułu/ referatu, 

etc.) zawierające informacje 

określone w opisie osiągnięcia.  

 

Nie punktuje się podwójnie tej samej 

publikacji, np. w papierowym 

i internetowym wydaniu czasopisma.  

W przypadku publikacji tego samego 

artykułu/referatu w kilku 

czasopismach publikacja może być  

punktowana tylko raz i należy podać 

tę, która jest wyżej punktowana.  

Nie uwzględnia się publikacji 

nierecenzowanych i publikacji 

o charakterze nienaukowym, np. 

relacji z konferencji. 

 

Nagrody i udział w konkursach naukowych*) 

*) nagrody na olimpiadach i festiwalach naukowych są traktowane równorzędnie z nagrodami w konkursach 

naukowych 

 

Zasięg konkursu/zajęte miejsce nagroda 

indywidualna 
nagroda 

grupowa 
Opis osiągnięć: 

 data i miejsce uzyskania 

nagrody/udziału w konkursie,  

 nazwa konkursu, 

 nazwa organizatora konkursu, 

 uzyskane miejsce, 

 rodzaj nagrody 

(indywidualna/grupowa), 

 zakres tematyczny konkursu. 

 

Sposób potwierdzenia: 

 zaświadczenie organizatora konkursu 

zawierające informacje określone 

w opisie osiągnięcia lub 

 dyplom (certyfikat) zawierający 

informacje określone w opisie 

osiągnięcia.  

 

Uwzględniane są konkursy 

o charakterze merytorycznym, 

związane z odbywanymi studiami. 

Nie punktuje się podwójnie nagrody 

uzyskanej w tym samym konkursie 

indywidualnie i grupowo, należy 

podać tę, która jest wyżej 

 

O zasięgu międzynarodowym: 

zajęcie od 1. do 3. miejsca w konkursie 30   20  

zajęcie od 4. do 6. miejsca w konkursie 24 16 

udział w konkursie 18 12 

 

O zasięgu ogólnopolskim: 

zajęcie od 1. do 3. miejsca w konkursie 24  16  
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zajęcie od 4. do 6. miejsca w konkursie 18 12 punktowana.  

Nie uwzględnia się konkursów 

o charakterze nienaukowym.  
W przypadku wystąpień grupowych 

należy dodatkowo dołączyć 

potwierdzenie od opiekuna zespołu 

o przynależności wnioskodawcy do 

zespołu i jego uczestnictwie w danym 

konkursie. 

 

Krajowe i międzynarodowe staże naukowe 

Odbyte krajowe i międzynarodowe staże 

naukowe, trwające co najmniej 14 dni 

10 Do wniosku należy dołączyć: 

potwierdzenie odbycia stażu oraz czasu 

jego trwania przez organizatora (umowa o 

odbycie stażu lub umowa cywilnoprawna 

wraz z zaświadczeniem potwierdzającym 

odbycie stażu). 

 

Udział w projektach badawczych lub badaniach naukowych 

Udział w projekcie badawczym 

prowadzonym przez Politechnikę 

Rzeszowską, w tym również przy 

współpracy z innymi ośrodkami 

akademickimi lub naukowymi. 

16 Opis osiągnięć: 

 okres uczestnictwa w projekcie 

badawczym/badaniach naukowych, 

 nazwa ośrodka akademickiego lub 

jednostki organizacyjnej Politechniki 

Rzeszowskiej, 

 pełniona funkcja w projekcie 

badawczym/badaniach naukowych, 

 opis zadań wykonywanych w ramach 

projektu badawczego/badań 

naukowych.  

 

Sposób potwierdzenia: 

 zaświadczenie instytucji prowadzącej 

projekt badawczy/badania naukowe 

lub kierownika projektu 

badawczego/badań naukowych  

zawierające informacje określone 

w opisie osiągnięcia. 

 

Dotyczy wyłącznie projektów 

badawczych i badań naukowych, 

które nie są objęte programem 

kształcenia (stanowią czynność 

nadprogramową). Nie uwzględnia się 

Udział w badaniach naukowych 

prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne Politechniki 

Rzeszowskiej.  

 

8 
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pracy badawczej wykonywanej 

w związku z przygotowywaną pracą 

dyplomową. 

Nie uwzględnia się  projektów 

badawczych i badań  o charakterze 

nienaukowym. 
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OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

 
 zgodne z kierunkiem studiów lub 

 realizowane na zlecenie władz PRz, lub 

 związane z reprezentacją  PRz. 

 

 

Kategorie osiągnięć 

artystycznych 

 

Punkty 

(max 100 

punktów) 

        

 

Opis osiągnięć 

i sposób potwierdzenia 

 

Wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne 

 

 

 

O zasięgu międzynarodowym: 

 

Opis osiągnięć: 

 tytuł dzieła artystycznego (pracy 

plastycznej/utworu muzycznego/sztuki 

teatralnej, etc.), 

 miejsce publikacji lub prezentacji 

(nazwa 

wystawy/galerii/teatru/koncertu, etc.), 

 dokładna data prezentacji dzieła lub 

publikacji dzieła, 

 numer ISAN (jeżeli został nadany). 

 

Sposób potwierdzenia: 

 zaświadczenie wydawcy zawierające 

informacje określone w opisie 

osiągnięcia wraz z kserokopią 

(zdjęciem/nagraniem, etc.) dzieła 

artystycznego lub 

 zaświadczenie organizatora 

zawierające informacje określone 

w opisie osiągnięcia wraz z kserokopią 

(zdjęciem/nagraniem, etc.) dzieła 

artystycznego. 

 

wydanie dzieła plastycznego, 

muzycznego, teatralnego, 

fotograficznego, etc. 

10 

prezentacja dzieła na wystawie 

indywidualnej 

8 

prezentacja dzieła na wystawie 

zbiorowej, współautorstwo dzieła 

artystycznego 

6 

O zasięgu ogólnopolskim: 

wydanie dzieła plastycznego, 

muzycznego, teatralnego, 

fotograficznego, etc. 

8 

prezentacja dzieła na wystawie 

indywidualnej 

6  

prezentacja dzieła na wystawie 

zbiorowej, współautorstwo dzieła 

artystycznego 

4 

 

Publikacje dzieła artystycznego 

 

 autorstwo współautorstwo  

Publikacja książki artystycznej (album 

z reprodukcjami, album fotograficzny). 

30  20 Opis osiągnięć: 

 tytuł publikacji (książki 

artystycznej/albumu/czasopisma 

specjalistycznego),  

 miejsce publikacji (nazwa 

czasopisma/tytuł książki/albumu), 

 rodzaj publikacji (publikacja 

książki/albumu/zamieszczenie w pracy 

Zamieszczenie dzieła artystycznego 

w pracy zbiorowej.  

20 10 
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zbiorowej lub czasopiśmie - nazwa 

czasopisma, etc.), 

 wydawnictwo, 

 data publikacji (miesiąc i rok), 

 numer ISBN lub ISSN (jeżeli został 

nadany), 

 w przypadku internetowych wersji 

czasopism/prac zbiorowych, etc., należy 

podać adres strony www, na której jest 

dostępna publikacja. 

 

Sposób potwierdzenia: 

 zaświadczenie wydawcy o ukazaniu się 

drukiem książki artystycznej/pracy 

zbiorowej/albumu lub 

 kserokopia stron zawierających 

nazwisko autora, tytuł publikacji/ 

nazwę książki 

artystycznej/albumu/czasopisma, 

miejsce i datę wydania, nr ISBN lub 

ISSN, 

 zaświadczenie wydawcy internetowego 

potwierdzającego publikację 

elektroniczną na stronie www lub 

zaświadczenie wydawcy o ukazaniu się 

wydawnictwa elektronicznego na 

nośnikach fizycznych (np. CD-ROM, 

DVD-ROM), zawierające informacje 

określone w opisie osiągnięcia. 

 

Punktowane są wyłącznie wydane 

publikacje. 

W przypadku studentów ostatniego 

roku studiów drugiego stopnia 

dopuszcza się przedstawienie 

zaświadczenia wydawcy o przyjęciu 

do druku dzieła, zawierające 

informacje określone w opisie 

osiągnięcia.  

Nie punktuje się podwójnie tej samej 

publikacji, np. w papierowym 

i internetowym wydaniu czasopisma. 

W przypadku publikacji tego samego 

dzieła w kilku miejscach, publikacja 

może być punktowana tylko raz 

i należy podać tę, która jest wyżej 

punktowana. 

Nie uwzględnia się publikacji 

niemającej charakteru 

artystycznego. 

 

 

Nagrody i udział w konkursach artystycznych*) 
*) nagrody w festiwalach i przeglądach artystycznych są traktowane równorzędnie z nagrodami w konkursach 

artystycznych 
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Zasięg konkursu/zajęte miejsce nagroda 

indywidualna 

nagroda 

grupowa 
Opis osiągnięć: 

 data i miejsce uzyskania 

nagrody/udziału w konkursie, 

 nazwa konkursu, 

 nazwa organizatora konkursu, 

 uzyskane miejsce, 

 rodzaj nagrody 

(indywidualna/grupowa), 

 zakres tematyczny konkursu. 

Sposób potwierdzenia: 

 zaświadczenie organizatora konkursu, 

zawierające informacje określone 

w opisie osiągnięcia, lub 

 dyplom (certyfikat) zawierający 

informacje określone w opisie 

osiągnięcia. 

 

Nie punktuje się podwójnie nagrody 

uzyskanej w tym samym konkursie 

indywidualnie i grupowo, należy 

podać tę, która jest wyżej 

punktowana.  

Nie uwzględnia się konkursów 

niemających charakteru 

artystycznego.  
W przypadku wystąpień grupowych 

należy dodatkowo dołączyć 

potwierdzenie od opiekuna zespołu 

o przynależności wnioskodawcy do 

zespołu i jego uczestnictwie w danym 

konkursie. 

 

O zasięgu międzynarodowym: 

zajęcie od 1. do 3. miejsca w konkursie 30  20  

zajęcie od 4. do 6. miejsca w konkursie 24 16 

udział w konkursie 18 12 

O zasięgu ogólnopolskim: 

zajęcie od 1. do 3. miejsca w konkursie 24 16 

zajęcie od 4. do 6. miejsca w konkursie 18 12 
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

WE WSPÓŁZAWODNICTWIE  

CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE KRAJOWYM 
 

Kategorie osiągnięć 

sportowych 

 

Punkty 

(max 100 

punktów) 

 

 

Opis osiągnięć 

i sposób potwierdzenia 

Udział w Igrzyskach Olimpijskich, 

Igrzyskach Paraolimpijskich, 

Igrzyskach Głuchych, 

Mistrzostwach Świata, 

Młodzieżowych Mistrzostwach 

Świata, Mistrzostwach Europy, 

Młodzieżowych Mistrzostwach 

Europy, Uniwersjadzie, 

Akademickich Mistrzostwach 

Świata, Akademickich 

Mistrzostwach Europy, 

Europejskich Igrzyskach 

Studentów*  

(w tym dla osób niepełnosprawnych) 

 

100   

 

Opis osiągnięć: 

 data i  miejsce zawodów, 

 nazwa zawodów, 

 dyscyplina sportowa, 

 uzyskane miejsce w zawodach,  

 nazwa organizatora zawodów. 

 

Sposób potwierdzenia: 

 

Osiągnięcia sportowe muszą być 

potwierdzone komunikatem 

opublikowanym przez organizatora 

zawodów lub dyplomem, zawierającym 

nazwisko i imię uczestnika oraz 

informacje określone w opisie osiągnięcia 

lub zaświadczenie właściwego związku 

sportowego (dotyczy rozgrywek lig 

państwowych szczebla centralnego). 

 

NIE SUMUJE SIĘ PUNKTÓW  

W POSZCZEGÓLNYCH 

KATEGORIACH WYSOKICH 

WYNIKÓW SPORTOWYCH. 

Liczy się najwyżej punktowany 

wynik sportowy. 

 

Załączniki są potwierdzane przez Klub 

Uczelniany AZS PRz. 

 

* Punktowane są wyłącznie wysokie 

wyniki sportowe związane z reprezentacją 

PRz lub realizowane na zlecenie władz 

PRz lub Klubu Uczelnianego AZS PRz . 

Zajęte miejsce  

Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski* 

(w tym dla osób niepełnosprawnych) 

zajęcie od 1. do 3. miejsca w zawodach 70 

 

zajęcie od 4. do 6. miejsca w zawodach 50 

 

udział w zawodach 30 

 

Akademickie Mistrzostwa Politechnik, Puchar Polski,  

Akademicki Puchar Polski*  

(w tym dla osób niepełnosprawnych) 

zajęcie od 1. do 3. miejsca w zawodach 50  

 

zajęcie od 4. do 6. miejsca w zawodach 30  

 

udział w zawodach 15  

 

Inne zawody rangi międzynarodowej lub krajowej (turnieje, 

puchary, mistrzostwa) (w tym dla osób niepełnosprawnych) 

zajęcie od 1. do 3. miejsca w zawodach 20 

 

udział 10 

Rozgrywki lig państwowych szczebla centralnego 

(w tym dla osób niepełnosprawnych) 

ekstraklasa, I liga 20 

II liga 10 
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ZASADY OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE 

STYPENDIUM REKTORA 

 

1. WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE 

 

1. Średnią ocen do celów stypendialnych ustala się jako średnią ważoną na podstawie 

ocen końcowych ze wszystkich zajęć (przedmiotów) przewidzianych w programie 

studiów danego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem pkt 2. Średnia ocen jest 

automatycznie generowana z sytemu USOSweb na podstawie odpowiedniego 

rankingu sporządzonego przez dziekanat właściwego wydziału. 

2. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia średnią ocen do 

celów stypendialnych ustala się jako średnią arytmetyczną na podstawie ocen 

końcowych ze wszystkich zajęć (przedmiotów) uzyskanych na ostatnim roku studiów 

pierwszego stopnia. Gdy dane zajęcia (przedmiot) kończą się zaliczeniem  

i egzaminem, do wyliczenia średniej ocen jest brana pod uwagę tylko ocena  

z egzaminu. Jeżeli praca dyplomowa, seminarium dyplomowe, praktyka zawodowa 

jest modułem zajęć (przedmiotem) i ma przyporządkowane punkty ECTS, ocena  

z seminarium dyplomowego, z pracy dyplomowej i praktyki zawodowej jest brana pod 

uwagę przy ustalaniu średniej ocen, z uwzględnieniem pkt 4-8. 

3. Student, o którym mowa w pkt 2, jest obowiązany do złożenia oświadczenia o średniej 

arytmetycznej ocen uzyskanej na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, którego 

wzór określa załącznik nr 14 do Regulaminu oraz dokumentów dotyczących średniej 

ocen, z uwzględnieniem pkt 4-8. Oświadczenie jest dostępne w systemie USOSweb  

w trakcie wypełniania wniosku o przyznanie stypendium rektora. 

4. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, będącego 

absolwentem PRz w roku akademickim, w którym podjął studia drugiego stopnia w 

PRz na tym samym kierunku studiów, średnia arytmetyczna ocen jest generowana 

automatycznie z systemu USOSweb na podstawie odpowiedniego rankingu 

sporządzonego przez dziekanat właściwego wydziału. Student nie ma obowiązku 

składania oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 i dokumentów dotyczących średniej 

ocen (suplementu do dyplomu lub indeksu).  

5. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, będący absolwentem PRz 

w poprzednich latach akademickich na kierunku, na którym podjął studia drugiego 

stopnia oraz student będący absolwentem PRz w bieżącym roku akademickim lub 

poprzednich latach akademickich, który podjął studia drugiego stopnia na innym 

kierunku niż ukończony na studiach pierwszego stopnia lub na innym wydziale 

składa oświadczenie o średniej arytmetycznej ocen, o którym mowa w pkt 3, wraz  

z kopią indeksu lub suplementu do dyplomu. Oryginał indeksu lub suplementu do 

dyplomu należy przedstawić do wglądu celem stwierdzenia zgodności kopii  

z oryginałem. 

6. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia niebędący absolwentem PRz 

składa oświadczenie o średniej arytmetycznej ocen, o którym mowa w pkt 3, wraz  

z kopią indeksu lub suplementu do dyplomu oraz dołącza do oświadczenia 

zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o obowiązującej skali ocen. Oryginał 

indeksu lub suplementu do dyplomu należy przedstawić do wglądu celem 

stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem. 

7. W przypadku gdy student w roku studiów, na podstawie którego jest ustalane prawo 

do stypendium rektora, powtarzał zajęcia (przedmiot) z poprzedniego roku studiów, 
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ocena końcowa z tych zajęć (przedmiotu) nie jest brana pod uwagę do ustalenia 

średniej ocen. 

8. W przypadku przeniesienia z innej uczelni na PRz w trakcie roku akademickiego, na 

podstawie którego jest ustalana średnia ocen, do średniej ocen wlicza się oceny 

końcowe ze wszystkich zajęć (przedmiotów) z semestru zrealizowanego na uczelni,  

z której nastąpiło przeniesienie i z semestru zrealizowanego na PRz. Gdy dany 

przedmiot kończy się zaliczeniem i egzaminem, do wyliczenia średniej ocen jest brana 

pod uwagę tylko ocena z egzaminu. 

 

2. OGÓLNE ZASADY OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE 

STYPENDIUM REKTORA  
 

1. Przy ocenie wniosków są brane pod uwagę odpowiednio wyróżniające wyniki  

w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe uzyskane  

w poprzednim roku studiów: 

1) w semestrze zimowym i letnim – dla studentów rozpoczynających studia od 

semestru zimowego w miesiącu październiku rok studiów trwa od rozpoczęcia 

semestru zimowego do zakończenia semestru letniego danego roku 

akademickiego. Okres ten dotyczy również osiągnięć naukowych lub 

artystycznych lub osiągnięć sportowych; 

2) w semestrze letnim i zimowym – dla studentów rozpoczynających studia od 

semestru letniego w miesiącu lutym. Dotyczy studentów, którzy na studia 

drugiego stopnia zostali przyjęci w miesiącu lutym, rok studiów trwa od 

rozpoczęcia semestru letniego w roku rozpoczęcia studiów drugiego stopnia do 

zakończenia semestru zimowego następnego roku akademickiego. Okres ten 

dotyczy również osiągnięć naukowych lub artystycznych lub osiągnięć sportowych; 

3) w semestrze – w przypadku gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów 

trwał jeden semestr. Dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego 

stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, trwające 7 semestrów. Okres 

ten dotyczy również osiągnięć naukowych lub artystycznych lub osiągnięć 

sportowych.  

2. Osiągnięcia naukowe powinny być: 

1) związane z odbywanymi studiami, na kierunku studiów, na którym student 

ubiega się o przyznanie stypendium rektora lub 

2) realizowane na zlecenie władz PRz, lub 

3) związane z reprezentacją PRz. 

3. W ramach danej kategorii osiągnięć naukowych, student może wykazać wiele 

osiągnięć. Punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach osiągnięć 

naukowych są sumowane. 

4. Osiągnięcia artystyczne powinny być:  

1) związane z kierunkiem studiów, na którym student ubiega się o przyznanie 

stypendium rektora lub 

2) realizowane na zlecenie władz PRz, lub 

3) związane z reprezentacją PRz. 

5. W ramach danej kategorii osiągnięć artystycznych student może wykazać 

wiele osiągnięć. Punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach osiągnięć 

artystycznych są sumowane. 
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6. Wymienione poniżej kategorie osiągnięć sportowych, tj.: 

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach 

Głuchych, Mistrzostwach Świata, Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, 

Mistrzostwach Europy, Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, 

Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy, 

Europejskich Igrzyskach Studentów (w tym dla osób niepełnosprawnych); 

2) zajęcie przez studenta od 1. do 6. miejsca lub udział w Mistrzostwach Polski, 

Akademickich Mistrzostwach Polski (w tym dla osób niepełnosprawnych); 

3) zajęcie przez studenta od 1. do 6. miejsca lub udział w Akademickich 

Mistrzostwach Politechnik, Pucharze Polski, Akademickim Pucharze Polski  

(w tym dla osób niepełnosprawnych) 

 powinny być realizowane na zlecenie władz PRz lub Klubu Uczelnianego AZS 

PRz lub związane z reprezentacją PRz. 

7. W ramach osiągnięć sportowych student może wykazać tylko jedną kategorię 

osiągnięć sportowych. Punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach 

osiągnięć sportowych nie są sumowane, liczy się najwyżej punktowane 

osiągnięcia sportowe. 

8. Student do wniosku o przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w § 31 ust. 1  

Regulaminu dołącza dokumenty potwierdzające wykazane osiągnięcia naukowe lub 

artystyczne lub osiągnięcia sportowe. 

9. Dokumenty potwierdzające wykazane we wniosku dodatkowe osiągnięcia student jest 

obowiązany dostarczyć w oryginałach lub kopiach. W przypadku przedłożenia kopii 

należy przedstawić oryginały dokumentów do wglądu celem stwierdzenia zgodności 

kopii z oryginałem. Uwierzytelnienia kopii dokumentów dokonuje odpowiednio 

pracownik jednostki organizacyjnej PRz mającej w zakresie obowiązków prowadzenie 

spraw dotyczących  świadczeń dla studentów lub KU AZS PRz. 

10. Ogólna liczba punktów za: 

 osiągnięcia naukowe nie może przekroczyć maksymalnej liczby 100 punktów,  

 osiągnięcia artystyczne nie może przekroczyć maksymalnej liczby 100 punktów, 

 osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć maksymalnej liczby 100 punktów. 

11. W przypadku wykazania osiągnięcia, które spowoduje przekroczenie ustalonej 

maksymalnej liczby punktów w danej kategorii, za osiągnięcie to mogą być przyznane 

punkty wyłącznie w liczbie, która nie spowoduje przekroczenia ustalonej maksymalnej 

liczby 100 punktów. 

12. Osiągnięcia podlegają ocenie tylko raz, nawet w przypadku gdy można je 

zakwalifikować do więcej niż jednej kategorii, rektor (komisja stypendialna) bierze 

wówczas pod uwagę osiągnięcie najwyżej punktowane. 

13. Przy ocenie wniosku nie są brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane w trakcie urlopu od 

zajęć długoterminowego (semestralnego lub rocznego). 

14. Nie uwzględnia się osiągnięcia naukowego lub artystycznego lub osiągnięcia 

sportowego i nie przyznaje za nie punktów w przypadku:  

 braku potwierdzenia danego osiągnięcia właściwym dokumentem,  

 gdy z przedstawionych przez studenta dokumentów nie wynika jasno data 

zaistnienia danego wydarzenia lub nie zawierają one innych istotnych dla oceny 

wniosku informacji, 
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 gdy nie są związane z odbywanymi studiami – dotyczy osiągnięć 

naukowych,  

 gdy nie są zgodne z kierunkiem studiów – dotyczy osiągnięć artystycznych,  

 gdy nie są związane z reprezentacją PRz lub realizowane na zlecenie 

władz PRz – dotyczy osiągnięć naukowych lub artystycznych lub osiągnięć 

sportowych (z wyjątkiem innych zawodów rangi międzynarodowej lub krajowej 

oraz rozgrywek lig państwowych szczebla centralnego). 

15. Dokumenty w języku obcym, potwierdzające przedstawione przez studenta 

osiągnięcia, mogą być wzięte pod uwagę, pod warunkiem dołączenia ich tłumaczenia 

przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych 

Ministerstwa Sprawiedliwości. W przypadku braku tłumaczenia dokumentów 

sporządzonych w języku obcym student jest obowiązany przedstawić inny dokument 

na potwierdzenie osiągnięć objętych dokumentem w języku obcym (np. zaświadczenie 

z wydawnictwa, dziekana wydziału, opiekuna koła naukowego). 

16. Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych jest sumą punktów uzyskanych z tytułu 

wyróżniających wyników w nauce lub osiągnięć naukowych lub osiągnięć  

artystycznych, lub osiągnięć sportowych, ustaloną według wzoru: 

LPK = PWN + PON + POA + POS 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

LPK – łączna liczba punktów kwalifikacyjnych; 

PWN – punkty uzyskane za wyróżniające wyniki w nauce; 

PON – punkty uzyskane za osiągnięcia naukowe; 

POA – punkty uzyskane za osiągnięcia artystyczne; 

POS – punkty uzyskane za osiągnięcia sportowe. 

 

Przykładowe osiągnięcia, które nie będą brane pod uwagę: 

 

1. Średnia poniżej 4,001. 

2. Średnia uzyskana na innym kierunku studiów. 

3. Publikacje o charakterze nienaukowym (np. sprawozdanie z konferencji). 

4. Redakcja publikacji. 

5. Bierny udział w konferencji, sympozjach, seminariach lub sesjach naukowych. 

6. Sesje akademickich kół naukowych. 

7. Organizacja konferencji lub spotkań. 

8. Udział w szkoleniach, wykładach otwartych, warsztatach, spotkaniach panelowych. 

9. Certyfikaty językowe i inne certyfikaty uzyskane np. podczas szkoleń, kursów, 

warsztatów. 

10. Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty. 


