Stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020

UWAGA !!!!

ZMIANY OD R.A. 2019/2020

Świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
6-cio letni okres dotyczy okresu studiowania, oznacza łączny okres, w którym studentowi przysługuje możliwość ubiegania się o
świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane, a nie lata (lub
miesiące), w których świadczenia były pobierane.
Tym samym dla biegu ww. terminu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera.
Okres 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student przebywał na urlopie od zajęć, ale pozostawał na studiach
(posiadał status studenta), uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania.
W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie zaczyna się od nowa.
Do 6-cio letniego okresu wlicza się wszystkie lata studiów odbywane przed dniem 1 października 2019 r. (w tym każdy rozpoczęty i nieukończony
lub przerwany rok studiów – niezależnie od kierunku i uczelni) - okresy studiowania, w tym urlopy, sumuje się.
O stypendium rektora może ubiegać się student, który spełnił łącznie następujące warunki:
I. student II, III roku studiów I stopnia, oraz student II roku studiów II stopnia:
a. złożył w terminie, o którym mowa w dalszej części opracowania wniosek o przyznanie stypendium rektora,
b. uzyskał wpis na semestr rozpoczynający rok studiów, na którym ubiega się o stypendium,
c. uzyskał w poprzednim roku studiów wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we
współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym,
d. nie powtarzał żadnego z semestrów w poprzednim roku studiów.
II. student I roku studiów II stopnia:
a. złożył w terminie, o którym mowa w dalszej części opracowania wniosek o przyznanie stypendium rektora,
b. uzyskał w ostatnim roku studiów I stopnia wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we
współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym (w przypadku, gdy data osiągnięcia przypada w okresie między ukończeniem studiów
I stopnia, a rozpoczęciem studiów II stopnia osiągnięcie to uwzględnia się),
c. nie powtarzał żadnego z semestrów w ostatnim roku studiów I stopnia
Za wyróżniające wyniki w nauce rozumie się wysoką średnią ocen.
Minimalna średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce wynosi:
na kierunku administracja - 4,70,
na kierunku zarządzanie – 4,80
O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
O przyznanie stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia – stypendium przyznaje się za ostatni rok
studiów pierwszego stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów pierwszego stopnia składa się tylko z semestru dyplomowego, wówczas stypendium
przyznaje się tylko za ten semestr.
Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
1)
2)

laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o
systemie oświaty;
medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

oraz złożył w terminie, o którym mowa poniżej wniosek o przyznanie stypendium rektora.
Wniosek o przyznanie stypendium można składać w terminie od 1 października do 20 października 2019 r. (osobiście lub listownie na adres
dziekanatu – decyduje data stempla pocztowego).
Druk wniosku wraz z wymaganymi załącznikami jest dostępny na stronie Uczelni.
PROSIMY O CZYTELNE I WYRAŹNE WPISANIE ADRESU MAILOWEGO WE WNIOSKU STYPENDIALNYM, gdyż w przypadku
jakichkolwiek niejasności lub braków tą drogą zawiadamiamy studentów o konieczności uzupełnienia wniosku.
W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku o przyznanie stypendium pomoc materialna może być przyznana, o ile środki przeznaczone
na ten cel nie zostały już rozdysponowane oraz, o ile nie wyczerpano limitu 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w
Uczelni. Stypendium przysługuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek, bez prawa do wyrównania.
Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż
10, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się studentów otrzymujących stypendium
rektora na pierwszym roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.
Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendia, tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.
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O stypendia mogą ubiegać się studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu posiadający status studenta, z
zastrzeżeniem, że stypendia nie przysługują studentom będącym:


kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy
organ wojskowy i otrzymują pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będący funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia
na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymują pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie
przepisów o służbie.



Stypendia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: (dotyczy również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą)



magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Student ubiegający się o stypendium składa:







wniosek o przyznanie stypendium rektora:
- załącznik nr 3 – dotyczy studentów co najmniej II roku studiów I stopnia lub II stopnia oraz studentów I roku studiów II stopnia;
- załącznik nr 3.1 – dotyczy studentów I roku studiów I stopnia przyjętych na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego;
w przypadku ubiegania się o stypendium za wyróżniające wyniki w nauce – załącznik nr 3a;
w przypadku ubiegania się o stypendium za osiągnięcia naukowe – załącznik nr 3b;
w przypadku ubiegania się o stypendium za osiągnięcia artystyczne – załącznik nr 3b;
w przypadku ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym – załącznik
nr 3c;
w przypadku studentów I roku studiów I stopnia przyjętych na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego:
- laureat olimpiady międzynarodowej albo laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego – kserokopia świadectwa dojrzałości oraz
zaświadczenie zgodne ze wzorem dołączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w
sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania turniejów i olimpiad – wzór stanowi załącznik nr 19 do wniosku o przyznanie
stypendium rektora,
- medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie – kserokopia świadectwa dojrzałości oraz
zaświadczenie Polskiego Związku Sportowego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zgodnie z aktualnym
wykazem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zaświadczenie musi być wydane przez komitet główny organizatora oraz zawierać informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym,
dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia.
UWAGA !
Student ubiegający się o przyznanie stypendium za wyróżniające wyniki w nauce, który ukończył studia I stopnia w uczelni innej niż WSZiB w
Poznaniu zobowiązany jest przedłożyć załącznik nr 3a do wniosku o przyznanie stypendium w uczelni, w której ukończył studia I stopnia
(celem wypełnienia pkt III załącznika) oraz wraz z wnioskiem złożyć suplement do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego, na okres 9 miesięcy
- za semestr zimowy uznaje się okres 5 miesięcy (od października do lutego),
- za semestr letni uznaje się okres 4 miesięcy (od marca do czerwca).
Stypendium może otrzymać maksymalnie 10% studentów na określonym kierunku studiów.
Podstawą przyznania stypendium jest uzyskane przez studenta miejsce na liście rankingowej.
Listy rankingowe tworzone są odrębnie na każdym kierunku studiów prowadzonym w uczelni. Odrębnie dla kierunków studiów rozpoczynających
się od semestru zimowego i odrębnie dla kierunków studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
Grupa studentów uprawniona do otrzymania stypendium ustalana jest na podstawie list rankingowych utworzonych według uzyskanej liczby
punktów, o której mowa poniżej:
 w przypadku wszystkich lat studiów, z wyjątkiem pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, liczbą punktów jest sumą czterech
składników (1-4):
1 – punktów za wyróżniające wyniki w nauce wynikających z pomnożenia średniej ocen uzyskanej przez studenta w roku studiów bezpośrednio
poprzedzającym przyznanie stypendium przez 10;
2 – punktów za osiągnięcia naukowe uzyskane przez studenta w roku studiów bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium (punktacja
wykazana w dalszej części opracowania);
3 - punktów za osiągnięcia artystyczne uzyskane przez studenta w roku studiów bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium (punktacja
wykazana w dalszej części opracowania);
4 - punktów za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym uzyskane przez studenta w roku studiów
bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium (punktacja wykazana w dalszej części opracowania).
W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego stypendium rektora przyznawane jest po
złożeniu przez studenta stosownego wniosku o przyznanie stypendium rektora bez dodatkowych kryteriów.
W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów zdobędzie grupa studentów, z których część będzie znajdować się poza limitem 10% liczby
studentów danego kierunku studiów, o kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydują w podanym niżej porządku następujące
kryteria:
a)
b)

liczba uzyskanych punktów: osoba, która zdobyła punkty z tytułu wyróżniających wyników w nauce zostaje umieszczona przed
osobą, która zdobyła te punkty w ramach innej kategorii (osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe);
liczba ocen uzyskanych z egzaminów: w pierwszej kolejności bardzo dobrych, a następnie dobrych plus, dobrych,
dostatecznych plus oraz dostatecznych;
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c)
d)

liczba ocen uzyskanych z zaliczeń: w pierwszej kolejności bardzo dobrych, a następnie dobrych plus, dobrych, dostatecznych
plus oraz dostatecznych;
wynik komisyjnego losowania – w przypadku, gdy pomimo zastosowania metod eliminacji zawartych w pkt. a –c nie będzie
można wyłonić grupy 10% liczby studentów danego kierunku studiów o kolejności umieszczenia na liście rankingowej
decyduje wynik przeprowadzonego komisyjnego losowania. Stypendium nie będzie przysługiwało studentom, którzy w wyniku
przeprowadzonego losowania znajdą się poza limitem 10% liczby studentów danego kierunku studiów.

Miesięczna wysokość stypendium uzależniona jest od:

uzyskanej przez studenta sumy punktów, które decydują o zakwalifikowaniu do jednego z czterech progów stypendium,

liczby studentów uprawnionych do otrzymania świadczeń pomocy materialnej,

wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dany rok kalendarzowy.
Środki z dotacji przeznaczone na stypendia rektora stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora, stypendia
socjalne oraz zapomogi.
Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów WSZiB w Poznaniu ustala cztery progi stypendium, w zależności od ilości zdobytych punktów:





próg I – powyżej 60 pkt
próg II – od 48,10 do 60 pkt
próg III – od 46,10 do 48 pkt
próg IV – od 1 do 46 pkt

Wypłata świadczeń pomocy materialnej przysługuje osobom posiadającym status studenta.
W przypadku przedterminowego ukończenia studiów ustaje prawo do korzystania ze świadczeń z tytułu stypendium rektora dla najlepszych
studentów - ostatnia rata stypendium przysługuje za miesiąc, w którym student ukończył studia (miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy).
W przypadku skreślenia z listy studentów student otrzymuje ostatnie stypendium za miesiąc, w którym został prawomocnie skreślony z listy
studentów.
Student przeniesiony w trakcie roku akademickiego na inny kierunek traci uprawnienia do przyznanego stypendium rektora.
STYPENDIUM ZA WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE:
Przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się wysoką średnią ocen:



za poprzedni (zaliczony) rok studiów,
za ostatni rok studiów I stopnia – dotyczy studentów I roku studiów II stopnia.

Punkty za wysoką średnią ocen przyznawane są studentom, którzy uzyskali średnią ocen równą lub wyższą od:



na kierunku administracja - 4,70,
na kierunku zarządzanie – 4,80.

Dla obliczenia liczby punktów za średnią ocen stosuje się następujący wzór:
liczba punktów za średnią ocen = uzyskana średnia ocen x 10
Za kryterium średniej ocen można otrzymać od 47,00 do 50 punktów.
Średnia ocen poniżej 4,70 na kierunku administracja oraz poniżej 4,80 na kierunku zarządzanie nie podlega przeliczeniu na punkty, a
wnioskodawca nie zostaje wpisany na listę rankingową.
Średnią ocen oblicza się studentowi, z danego kierunku studiów z poprzedniego roku studiów:
a. z semestru zimowego i letniego – dla rozpoczynających studia w październiku,
b. z semestru letniego i zimowego – dla rozpoczynających studia w marcu,
c. z jednego semestru – w przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwał jeden semestr.
Przez średnią ocen należy rozumieć średnią arytmetyczną wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów z uwzględnieniem ocen niedostatecznych,
zgodnie z obowiązującym w WSZiB w Poznaniu Regulaminem studiów.
Arytmetyczna średnia ocen liczona jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).
Do średniej ocen nie wlicza się ocen z przedmiotów stanowiących różnice programowe, oceny uzyskanej za seminarium dyplomowe, za pracę
dyplomową, za egzamin dyplomowy oraz za praktykę.
Przy obliczaniu arytmetycznej średniej ocen dzieli się sumę uzyskanych ocen pozytywnych i negatywnych (z wyjątkiem ocen negatywnych
poprawionych na egzaminach komisyjnych z wynikiem pozytywnym) przez ogólną liczbę ocen.
W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia w uczelni, w której skala ocen była
rozszerzona do 5,5 lub 6,0, średnią ocen przelicza się wg zasady: wszystkie oceny powyżej 5,0 traktuje się jak oceny 5,0.
STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE, OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:
Przy przyznawaniu stypendium uwzględnia się tylko i wyłącznie osiągnięcia uzyskane podczas ostatniego zaliczonego roku studiów.
Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę odpowiednio osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub wysokie wyniki we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym uzyskane (zrealizowane) w poprzednim roku akademickim:
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- z semestru zimowego i letniego – dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego,
- z semestru letniego i zimowego – dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego,
- z jednego semestru – w przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwał jeden semestr.
Punktacji nie podlegają osiągnięcia naukowe studenta realizowane w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub umów
cywilnoprawnych.
Punktacji nie podlegają osiągnięcia naukowe studenta, które stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów.
Nie należy wykazywać działań prowadzonych w związku z przygotowywaną przez studenta pracą dyplomową, bądź zaliczeniową, gdyż jest to
element realizowanego programu studiów (np. prace zaliczeniowe z danego przedmiotu, badania związane z programem studiów, obowiązkowe
praktyki studenckie itp.).
Nie należy wykazywać osiągnięć, których realizacja wynikała z umowy o pracę, umowy zlecenie, bądź była działalnością zarobkową.
W przypadku osiągnięć możliwych do zakwalifikowania do więcej niż jednej kategorii osiągnięć, punkty przyznawane są tylko raz za kategorię
osiągnięcia najwyżej punktowaną.
W przypadku gdy student uzyskał więcej niż jeden wynik sportowy, punkty przyznawane są za jeden wynik o największej liczbie punktów.
Przy ocenie nie uwzględnia się osiągnięć stanowiących już poprzednio podstawę przyznania stypendium.
>STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:
W przypadku nieuwzględnienia przez Rektora przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje 0 pkt.
W przypadku braku udokumentowania lub nieprawidłowego udokumentowania uzyskanych przez studenta osiągnięć naukowych, Rektor nie
przyznaje punktów.
Rodzaje osiągnięć naukowych uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium:
I. aktywna działalność o charakterze naukowym w kole naukowym lub organizacji studenckiej:
a. praca wykonywana w ramach działalności w kole naukowym – 4 pkt
b. pełnienie funkcji w kole naukowym (np. prezesa, wiceprezesa) – 2 pkt
Kryterium aktywnego uczestnictwa w kole naukowym lub organizacji studenckiej stanowi udział przynajmniej w 2 projektach koła/organizacji
w ciągu roku.
Nie uwzględnia się pracy w organizacji niemającej statusu koła naukowego.
Punktowana jest wyłącznie jedna z wymienionych wyżej aktywności.
Punktowana działalność tylko w jednym kole naukowym wskazanym przez studenta.
Przez aktywną działalność w kole naukowym rozumie się:
a. czynny udział w konferencji ogólnopolskiej lub międzynarodowej,
b. realizacja lub współrealizacja projektu badawczego lub badań terenowych,
c. udział w konkursach ogólnopolskich lub międzynarodowych (pierwsze trzy miejsca),
d. organizacja konferencji (z wyjątkiem lokalnej),
e. organizacja warsztatów lub szkoleń,
f. organizacja konkursu co najmniej regionalnego,
g. wydanie w ramach wydawanej przez koło publikacji artykułu autorstwa studenta.
Projekt badawczy – praca badawcza angażująca co najmniej 2 osoby, wykonywana pod kierunkiem pracownika naukowego, posiadająca
określony temat oraz zakres, zakończona publikacją efektów pracy w dowolnej formie (także na stronie internetowej).
II. uzyskanie grantu badawczego – 40 pkt
III. praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych:
a. udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w uczelni macierzystej (badania laboratoryjne, badania terenowe, badania ankietowe,
badania inne):
– samodzielne badanie - 9 pkt
- współudział w badaniu z pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości – 7 pkt
b. staż naukowy w uczelni macierzystej - 5 pkt
Dotyczy wyłącznie projektów, które nie są objęte programem nauczania.
Nie uwzględnia się:
-pracy badawczej wykonywanej w ramach działalności w kole naukowym);
-pracy badawczej prowadzonej w związku z przygotowywaną przez studenta pracą dyplomową gdyż jest to element realizowanego programu
studiów;
-badań literaturowych w związku z tworzoną publikacją lub przygotowywanym referatem lub opracowaniem.
IV. współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi:
a. współpraca przy badaniach laboratoryjnych, badaniach terenowych, badaniach ankietowych, badaniach innych:
- z ośrodkami krajowymi – 20 pkt
- z ośrodkami zagranicznymi – 30 pkt
b. odbyte studia w innej uczelni w ramach stypendium zagranicznego (np. Erasmus) lub programów
międzyuczelnianych (np. MOST) – 15 pkt
c. staż naukowy w innej uczelni lub ośrodku naukowym – 10 pkt
d. współpraca ze studenckimi organizacjami naukowymi (np. AIESEC, ELSA, BEST, etc.) lub kołami naukowymi działającymi w innych
ośrodkach akademickich – 5 pkt
Nie uwzględnia się:
-współpracy o charakterze nienaukowym (np. udziału w organizacji konferencji w innej uczelni, opieki nad studentami zagranicznymi
przyjeżdżającymi na stypendium do Polski);
-współpracy z instytucją niebędącą ośrodkiem naukowym lub akademickim (np. fundacją, przedsiębiorstwem).
V. publikacje naukowe wydane:
a. książka/monografia naukowa, której student jest autorem – 25 pkt
b. rozdział w książce/monografii naukowej – 10 pkt
c. artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym, umieszczonym w aktualnym wykazie czasopism punktowanych (lista A, B, C) ogłoszonym przez
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d. artykuł naukowy/referat w innym czasopiśmie naukowym lub popularno-naukowym, które nie znajduje się na liście MNiSW (np. czasopiśmie
studenckiego ruchu naukowego, w zeszycie naukowym/specjalistycznym/fachowym lub w formie elektronicznej np. na stronie internetowej
ośrodka badawczego, jednostki uczelni, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego lub fachowego) - 5 pkt
Nie uwzględnia się:
-publikacji o charakterze nienaukowym (np. relacji z konferencji);
-artykułów lub publikacji, które się jeszcze nie ukazały i są np. w recenzji lub w druku.
W przypadku współautorstwa artykułów naukowych – każdy ze współautorów uprawniony jest do pełnej liczby punktów.
VI. czynny udział w konferencjach naukowych, sympozjach, sesjach naukowych:
a. konferencja międzynarodowa - wystąpienie ustne (wygłoszony referat ) lub poster, komunikat, prezentacja multimedialna – 20 pkt
b. konferencja krajowa – wystąpienie ustne (wygłoszony referat) lub poster, komunikat, prezentacja multimedialna – 10 pkt
c. konferencja uczelniana tzn. konferencja organizowana w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – wystąpienie ustne
(wygłoszony referat) lub poster, komunikat, prezentacja multimedialna – 3 pkt
Czynny udział w konferencji oznacza wygłoszenie referatu, lub wystąpienie z posterem/komunikatem/prezentacją multimedialną.
Nie uwzględnia się referatów lub posterów/komunikatów/prezentacji multimedialnych o charakterze nienaukowym.
Ten sam referat lub poster/komunikat/prezentacja multimedialna) naukowy zaprezentowany na więcej niż jednej konferencji naukowej uwzględnia
się tylko jeden raz.
Za konferencję naukową uznaje się spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania
referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok
publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach
naukowych, w których prezentuje się wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami.
VII. nagrody i wyróżnienia w naukowych konkursach, dyplomy otrzymane w olimpiadach dla studentów:
a. otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 5 miejsca w konkursie międzynarodowym - 20 pkt
b. otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 5 miejsca w konkursie ogólnopolskim – 15 pkt
c. otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursie uczelnianym – 10 pkt
d. otrzymanie wyróżnienia w konkursie o charakterze międzynarodowym lub ogólnopolskim – 8 pkt
h. otrzymanie dyplomu w olimpiadzie dla studentów – 10 pkt
Nie uwzględnia się:
-zajęcia dalszego miejsca niż 5 w konkursie międzynarodowym, dalszego niż 5 miejsce w konkursie ogólnopolskim lub dalszego niż 3 miejsce w
konkursie uczelnianym;
- innych nagród za wyniki lub osiągnięcia w nauce (np. nagród rektora, dziekana, nagród przyznawanych przez władze samorządowe lub
fundacje);
-nagród uzyskanych za osiągnięcia nienaukowe;
-dyplomów olimpiad uzyskanych w szkole średniej.
VIII. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych na poziomie powyżej B2:
a. certyfikat na poziomie C1 (np. CAE, TCF 5, DALF C1, ZMP, CELI 4, TRKI-3) – 10 pkt
b. certyfikat na poziomie C2 (np. CPE, TCF 6, DALF C2, ZOP, CELI 5, TRKI-4) – 15 pkt
IV. patenty, zgłoszenia złożone w Urzędzie Patentowym RP:
1. autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego:
a. na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego - 25 pkt
lub
b. które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego – 5 pkt
>STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:
Przez osiągnięcie artystyczne rozumie się osiągnięcie w dziedzinie sztuk fotograficzno-plastycznych, literacko-poetyckich, teatralno-recytatorskich,
muzyczno-tanecznych, o ile wyżej wymienione osiągniecie nie stanowi podstawy do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów lub nie
wchodzi w zakres obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych.
W przypadku nieuwzględnienia przez rektora przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje 0 pkt.
W przypadku braku udokumentowania lub nieprawidłowego udokumentowania uzyskanych przez studenta osiągnięć artystycznych, rektor nie
przyznaje punktów.
W przypadku wielu osiągnięć artystycznych, uzyskanych za rok studiów, na podstawie tego samego dzieła, należy wykazać najwyższe osiągnięcie,
które jako jedyne będzie podlegało punktacji.
Rodzaje osiągnięć artystycznych uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium oraz punktacja:







zajęcie czołowego miejsca (od I do IX) w Mistrzostwach Świata lub Europy – 40 pkt
zajęcie czołowego miejsca (od I do V) w Mistrzostwach Polski – 30 pkt
zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach, pucharach o zasięgu
międzynarodowym – 20 pkt
zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach, pucharach o zasięgu
ogólnopolskim – 15 pkt
zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach, pucharach o zasięgu wojewódzkim
(lokalnym) – 10 pkt
autorstwo książki artystycznej, dzieła plastycznego, literackiego lub muzycznego (np. albumu fotograficznego, nagrania radiowe,
telewizyjne, na płycie CD lub DVD, partytury) – 25 pkt
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>STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE KRAJOWYM:
W przypadku nieuwzględnienia przez Rektora przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje 0 pkt.
W przypadku braku udokumentowania lub nieprawidłowego udokumentowania uzyskanych przez studenta osiągnięć sportowych, Rektor nie
przyznaje punktów.
Przy obliczaniu punktów uprawniających do otrzymania stypendium rektora za osiągnięcia sportowe bierze się pod uwagę wyłącznie najwyżej
punktowane osiągnięcia sportowe. Nie sumuje się punktów za poszczególne osiągnięcia.
Przy ocenie 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. z 2018 r. poz. 1263), zgodnie z aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie internetowej Ministra
Sportu i Turystyki.
W przypadku, gdy istnieje klasyfikacja indywidualna i drużynowa, która jest sumą wyników w klasyfikacji indywidualnej, bierze się pod uwagę wynik
uzyskany w klasyfikacji indywidualnej.
W przypadku, kiedy zawody podzielone są na etapy (np. eliminacje, półfinał, finał etc.) lub składają się z kilku oddzielnych zawodów, bierze się pod
uwagę wynik uzyskany w kwalifikacji końcowej.
W przypadku zawodów drużynowych czy rozgrywek w grach zespołowych punkty za osiągnięcia sportowe przyznawane są wszystkim członkom
drużyny, zespołu, na podstawie odpowiedniego potwierdzenia o jego członkostwie w drużynie/zespole i udziale w imprezie sportowej.
Punktacja ustalona dla wymienionych w pkt A i B osiągnięć sportowych jest odpowiednia dla zawodów tej samej rangi dla osób
niepełnosprawnych.
A. Imprezy sportowe rangi międzynarodowej:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

udział w Igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich – 70 pkt
udział w Uniwersjadzie – 65 pkt
zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Mistrzostwach Świata – 60 pkt
zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Akademickich Mistrzostwach Świata – 55 pkt
zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Mistrzostwach Europy – 50 pkt
zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Akademickich Mistrzostwach Europy – 45 pkt
zajęcie punktowanego miejsca (od I do III) w zawodach o zasięgu międzynarodowym – 40 pkt

B. Imprezy sportowe rangi krajowej :
a)
b)
c)
d)

zajęcie punktowanego miejsca (od I do VI) w Mistrzostwach Polski – 40 pkt
zajęcie punktowanego miejsca (od I do VIII) w Finałach Akademickich Mistrzostw Polski – 40 pkt
zajęcie punktowanego miejsca (od I do VIII ) w Półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski - 30 pkt
zajęcie punktowanego miejsca (od I do III) w zawodach o zasięgu ogólnopolskim – 30 pkt

> STYPENDIUM DLA STUDENTA PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA PRZYJĘTEGO NA STUDIA W ROKU
ZŁOŻENIA EGZAMINU MATURLANEGO:
Laureat olimpiady międzynarodowej albo laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
przedstawia kserokopię świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenie zgodne ze wzorem dołączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13 poz. 125, z późn.
zm.) – wzór stanowi załącznik nr 19 do wniosku o przyznanie stypendium rektora.
Medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, przedstawia
kserokopię świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenie Polskiego Związku Sportowego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie, zgodnie z aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zaświadczenie musi być wydane przez komitet główny organizatora oraz zawierać informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie,
miejscu i charakterze osiągnięcia.
Stypendium przysługuje za wyżej wymienione osiągnięcia, które uzyskano w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej.

.
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