załącznik nr 12

Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków
o przyznanie stypendium rektora
dla najlepszych studentów
I.

Zakres wartości punktowych za średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
sportowe
ŚREDNIA OCEN
CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘCIA

4,00 – 5,00

SPOSÓB POTWIERDZENIA

PUNKTY
średnia ocen x 10

<4,00

0

pracownik Działu Toku Studiów potwierdza
wyliczoną średnią ocen na podstawie dokumentacji
toku studiów. W przypadku studenta pierwszego roku
studiów drugiego stopnia potwierdza średnią ocen na
podstawie suplementu do dyplomu znajdującego się
w aktach osobowych studenta

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘCIA

aktywna działalność o charakterze naukowym w
kole naukowym

publikacje naukowe

czynny udział w
konferencjach
naukowych,
sympozjach, sesjach
naukowych (referat,
poster, prezentacja
multimedialna) lub
publikacja w
czasopiśmie
pokonferencyjnym
udział w olimpiadach
naukowych,
festiwalach
naukowych i
konkursach
naukowych

PUNKTY

SPOSÓB POTWIERDZENIA

5 za dwie
aktywności, a za
każda dodatkową
aktywność po 2
dodatkowe punkty

potwierdzenie opiekuna koła naukowego o czynnym
udziale w działalności koła naukowego, formie
aktywności, okresie przynależności (udział w co
najmniej dwóch projektach realizowanych przez
koło); opiekun w zaświadczeniu powinien wymienić
projekty, w których student wziął udział.
Do aktywnej działalności naukowej nie powinno
wliczać się konferencji naukowych, sympozjów, sesji
naukowych, festiwali i konkursów naukowych –
podlegają one odrębnej punktacji

książka o charakterze
naukowym
rozdział w książce o
charakterze naukowym
artykuł w czasopiśmie
naukowym
artykuł w Zeszytach
Naukowych PWSZ im.
Jana Grodka w Sanoku

30
20
15

strona lub strony zawierające nazwisko autora, tytuł
publikacji, miejsce, nazwę czasopisma lub książki,
datę wydania oraz numer np. ISBN, ISSN (jeśli został
nadany) bądź zaświadczenie z wydawnictwa o
ukazaniu się drukiem publikacji

10

międzynarodowe

20

ogólnopolskie

15

uczelniane

10

międzynarodowe
(miejsca 1-3)
międzynarodowe
(udział, bez zajęcia
miejsca punktowanego)
ogólnopolskie
(miejsca 1-3)
ogólnopolskie
(udział, bez zajęcia

potwierdzenie organizatora zawierające nazwisko
autora, tytuł prezentowanego referatu, komunikatu,
posteru, nazwa i termin konferencji

20
5
10
3
1

dyplom, potwierdzenie organizatora zawierające
informacje o dacie zaistniałego zdarzenia, zajętym
punktowanym miejscu

miejsca punktowanego)
udział w grancie/projekcie badawczym

20

inne osiągnięcia naukowe

3

zaświadczenie, potwierdzenie
dyplom lub potwierdzenie organizatora zawierające
informacje o nazwie, charakterze i dacie zdarzenia,
osiągnięcia

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘCIA

konkursy, festiwale,
koncerty, przeglądy,
turnieje

reprezentowanie
PWSZ im. Jana
Grodka w Sanoku
indywidualnie lub w
grupie artystycznej
prowadzonej przez
Uczelnię (np. chór,
zespół ludowy) w
imprezach
artystycznych

SPOSÓB POTWIERDZENIA

PUNKTY

międzynarodowe
(miejsca 1- 3)
ogólnopolskie
(miejsca 1-3)
lokalne
(miejsca 1-3)
udział, bez zajęcia miejsca
punktowanego

10
7
3

dyplom lub inne potwierdzenie organizatora
imprezy o uzyskanej nagrodzie z podaniem daty
zaistniałego wydarzenia

1

międzynarodowe

15

ogólnopolskie

10

lokalne

5

inne osiągnięcia artystyczne

3

potwierdzenie opiekuna grupy/kierownika
zakładu, dyplom, potwierdzenie organizatora
imprezy o udziale w danej imprezie z podaniem
daty zaistniałego zdarzenia

dyplom lub potwierdzenie organizatora zawierające
informacje o nazwie, charakterze i dacie zdarzenia,
osiągnięcia

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘCIA
rangi
międzynarodowej
rangi krajowej

rangi wojewódzkiej

PUNKTY

miejsca medalowe
miejsca 4-8
udział
miejsca medalowe
miejsca 4-8
udział

40
30
20
30
20
10

miejsca medalowe

20

udział

10

reprezentowanie PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
w lokalnych imprezach o charakterze sportowym
lub lokalnych ligach sportowych

10

Osiągnięcia typu „najlepszy zawodnik turnieju”

5

SPOSÓB POTWIERDZENIA

dyplom, potwierdzenie organizatora imprezy,
trenera, itp. Każdy z dokumentów powinien być
potwierdzony przez przedstawiciela Klubu
Uczelnianego AZS (podpis i pieczęć imienną na
załącznikach potwierdzających przedstawione
osiągnięcia sportowe)

OLIMPIADY (w przypadku studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia)
CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘCIA

PUNKTY

laureat olimpiady międzynarodowej

SPOSÓB POTWIERDZENIA

50

laureat olimpiady przedmiotowej o zasięgu
ogólnopolskim
finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu
ogólnopolskim

40
30

2

kopia dyplomu lub zaświadczenie organizatora

II.

Ogólne zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora dla
najlepszych studentów

1. Student do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dołącza
dokumenty potwierdzające posiadane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 student zobowiązany jest dostarczyć w kopiach (oryginały
dokumentów należy przedstawić do wglądu celem stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem).
3. Do dokumentów w języku obcym, potwierdzających przedstawione przez studenta osiągnięcia,
należy dołączyć oficjalne tłumaczenia na język polski.
4. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku
akademickim.
5. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, ocena wniosków dotyczy
osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, o ile studia
drugiego stopnia zostały rozpoczęte w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego
stopnia.
6. Wnioski są oceniane metoda punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie
naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów
(według tabel zamieszczonych w pkt I).
7. Do sumy punktów zlicza się punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki
sportowe oraz punkty uzyskane za wysoka średnią ocen.
8. Punkty za wysoką średnią ocen wylicza się mnożąc średnią ocen przez 10.
9. Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz, nawet w przypadku, gdy można je
zakwalifikować do więcej niż jednego kryterium. Komisja bierze wówczas pod uwagę
osiągnięcie najwyżej punktowane.
10. Nie uwzględnia się osiągnięcia naukowego, artystycznego lub sportowego i nie przyznaje za nie
punktów w przypadku braku potwierdzenia danego osiągniecia właściwym dokumentem bądź
gdy z przedstawionych przez studenta dokumentów nie wynika jasno data zaistnienia danego
wydarzenia lub nie zawierają one innych istotnych dla oceny wniosku informacji.
11. Przykładowe osiągnięcia, które nie będą punktowane przez Komisję:
− średnia ocen poniżej 4,0,
− średnia ocen na innym kierunku studiów,
− publikacje o charakterze nienaukowym (np. relacja z konferencji),
− artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub w druku,
− bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych,
− udział w wykładach otwartych, warsztatach, spotkaniach panelowych, szkołach letnich oraz
w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji,
− udział w konkursach nieposiadających charakteru naukowego bądź artystycznego,
− działalność organizacyjna na rzecz uczelni (np. organizacja dni otwartych, udział w promocji
uczelni),
− wolontariat.
12. Za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe może zostać przyznane studentowi maksymalnie
50 punktów.
III.

Średnia ocen

1. Student wnioskujący o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie
wysokiej średniej ocen dołącza do wniosku załącznik nr 5a.
2. Za wysoką średnią ocen uznaje się średnią równą lub wyższą od 4,00.
3. Średnią ocen za rok studiów wylicza się przez zsumowanie ocen uzyskanych przez studenta w
danym roku studiów z egzaminów i zaliczeń z oceną z przedmiotów niekończących się
egzaminem i podzielenie tej sumy przez ilość składanych egzaminów i zaliczeń. W przypadku
studentów co najmniej drugiego roku studiów przy obliczaniu ilości składanych egzaminów i
zaliczeń liczy się również zaliczenia i egzaminy niezdane, zaliczenia i egzaminy poprawkowe
oraz wynik zaliczenia i egzaminu komisyjnego. W przypadku studentów pierwszego roku
studiów drugiego stopnia przy obliczaniu ilości składanych egzaminów i zaliczeń nie liczy się
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zaliczeń i egzaminów niezdanych, zaliczeń i egzaminów poprawkowych oraz wyników zaliczeń i
egzaminów komisyjnych. Wynik ustalany jest z dokładnością do trzech miejsc po przecinku z
zaokrągleniem zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
IV.

Osiągnięcia naukowe

1. Student wnioskujący o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie
osiągnięć naukowych do wniosku dołącza załącznik nr 5b wraz z dokumentami
potwierdzającymi osiągnięcia, numerując kolejno załączniki zgodnie z numeracją przedstawioną
w tym załączniku.
2. Aktywna działalność w kole naukowym rozumiana jest jako czynny udział w projektach
realizowanych przez koło w minionym roku akademickim.
3. Za publikację naukową uznaje się książkę lub artykuł w czasopiśmie spełniający określone, ostre
kryteria poprawności, opisujący badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w
formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac.
4. 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. Wystąpienia w konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są
nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały
konferencyjne mogą być publikowane.
Punkty za czynny udział w konferencji naukowej przyznawane są za każde wystąpienie (ustne,
poster, komunikat, prezentacja).
5. Za osiągnięcia naukowe może zostać przyznane studentowi maksymalnie 50 punktów.
V.

Osiągnięcia artystyczne

1. Student wnioskujący o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie
osiągnięć artystycznych dołącza do wniosku załącznik nr 5c wraz z dokumentami
potwierdzającymi osiągnięcia, numerując kolejno załączniki zgodnie z numeracją przedstawioną
w tym załączniku.
2. Osiągniecie artystyczne przedstawione we wniosku nie może stanowić podstawy do zaliczenia
przedmiotu objętego programem kształcenia.
3. Za osiągnięcia artystyczne może zostać przyznane studentowi maksymalnie 50 punktów.
VI.

Osiągniecia sportowe

1. Student wnioskujący o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie
wysokich wyników sportowych dołącza do wniosku załącznik nr 5d wraz z dokumentami
potwierdzającymi wyniki, numerując kolejno załączniki zgodnie z numeracją przedstawioną w
tym załączniku.
2. W przypadku zawodów drużynowych czy rozgrywek w grach zespołowych punkty za wyniki
sportowe przyznawane są wszystkim członkom drużyny, zespołu, na podstawie odpowiedniego
potwierdzenia i jego członkostwie w drużynie/zespole i udziale w imprezie sportowej.
3. Punktacja ustalona dla wyników sportowych jest odpowiednia dla zawodów tej rangi dla osób
niepełnosprawnych.
4. Za osiągnięcia artystyczne może zostać przyznane studentowi maksymalnie 50 punktów.
VII.

Olimpiady

1. Student wnioskujący o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie
statusu laureata olimpiady międzynarodowej, albo laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim dołącza do wniosku załącznik nr 5e wraz z
dokumentami potwierdzającymi udział w olimpiadzie.
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