Stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022
Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż
przez okres 6 lat.
Przy ustalaniu 6-letniego okresu, o którym mowa powyżej stosuje się następujące zasady:








6-cio letni okres dotyczy okresu studiowania, oznacza łączny okres nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych tj. 72 miesięcy, 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;
6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na
pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania;
dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera;
termin ten biegnie również wówczas, gdy student znajduje się na urlopie, ale pozostaje na studiach;
w przypadku przerwania studiów (rezygnacja, skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest
kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa;
w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, dla
obliczenia tego okresu sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę między nimi wyłącza się;
do tego okresu wlicza się wszystkie okresy studiowania sprzed 1 października 2021 r.

Minimalna średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce wynosi:
dla studentów studiujących na kierunku administracja - 4,75
dla studentów studiujących na kierunku zarządzanie – 4,75
Student ubiegający się o stypendium składa w terminie od 01 października do 20 października 2021 roku: - druki wniosków o stypendia
dostępne są na stronie Uczelni (Dziekanat-Druki i Wnioski).



wniosek o przyznanie stypendium rektora – druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Uczelni
- 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 (średnia ocen) – 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 3c;

w przypadku ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe – załącznik nr 3d;

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 – załącznik nr 17;
- 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 pierwszego roku studiów II stopnia, który studia I stopnia ukończył w innej uczelni innej niż WSZiB w Poznaniu, jest zobowiązany
do wniosku o przyznanie stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce dołączyć:

wypis ocen (z wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych) z ostatniego roku studiów (studia I stopnia) potwierdzony przez
uczelnię, na której ukończył studia I stopnia oraz

załącznik nr 3a wypełniony w pkt III przez uczelnię, na której ukończył studia I stopnia lub zaświadczenie wystawione przez
uczelnię, na której ukończył studia I stopnia zawierające nw. informacje:






data rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia,
data ukończenia studiów pierwszego stopnia,
liczba przedmiotów na ostatnim roku studiów,
skala ocen stosowana na uczelni,
informacja czy student powtarzał semestr/semestry na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, a jeśli tak to jakie.

SUPLEMENT DO DYPLOMU NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY DO USTALENIA ŚREDNIEJ OCEN.
Wniosek o przyznanie stypendium rektora można składać:

za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską na adres dziekanatu: ul. Robocza 4 61-538 Poznań – datą złożenia
wniosku jest data stempla pocztowego / nadania przesyłki,

bezpośrednio w siedzibie WSZiB w Poznaniu (Centrum Obsługi Studenta, Dziekanat)
Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 rekomendujemy wysyłkę wniosków za pośrednictwem poczty lub kuriera.
PROSIMY O CZYTELNE I WYRAŹNE WPISANIE ADRESU MAILOWEGO WE WNIOSKU STYPENDIALNYM – w pierwszej kolejności tą
drogą zawiadamiamy studentów o konieczności uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków czy niejasności.
Stypendium rektora może otrzymać 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 do dnia 20 października 2021 r. wniosek o przyznanie stypendium rektora,
b. zaliczył rok studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów,
c. w roku akademickim 2020/2021 uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (średnia ocen), osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia
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sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym,
d. w roku akademickim 2020/2021 nie powtarzał roku lub semestru studiów.
II. student I roku studiów II stopnia:
a. złożył w terminie do dnia 20 października 2021 r. wniosek o przyznanie stypendium rektora,
b. na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia
sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, z zastrzeżeniem, że dotyczy osiągnięć uzyskanych w roku akademickim
2020/2021,
c. w roku akademickim 2020/2021 będącym ostatnim rokiem studiów pierwszego stopnia nie powtarzał roku lub semestru studiów.
Przez ostatni rok studiów rozumie się jeden semestr lud dwa semestry w zależności od przyjętego na danym kierunku studiów okresu
zaliczeniowego.
Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, który spełnił łącznie następujące warunki:
a. złożył w terminie do dnia 20 października 2021 r. wniosek o przyznanie stypendium rektora,
b. został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego,
c. jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o
systemie oświaty lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w
przepisach o sporcie.
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.

Stypendium rektora nie może otrzymać student, który:
a) powtarzał rok lub semestr w roku akademickim 2020/2021;
b) powtarza przedmiot, rok lub semestr studiów;
c) wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru lub roku;
d) jest warunkowo wpisany na kolejny rok studiów;
e) uzyskał 0 punktów.
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).
Ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia uzyskane (zrealizowane) podczas ostatniego zaliczonego roku studiów.
Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę odpowiednio wyróżniające wyniki w nauce (średnia ocen), osiągnięcia naukowe, osiągnięcia
artystyczne lub osiągnięcia sportowe uzyskane w poprzednim roku akademickim:
a) z semestru zimowego i letniego – dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego w miesiącu październiku,
b) z semestru letniego i zimowego – dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego w miesiącu lutym,
c) z jednego semestru – w przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwał jeden semestr.
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.
Student przeniesiony w trakcie roku akademickiego na inny kierunek traci uprawnienia do przyznanego stypendium rektora.
Podstawą przyznania stypendium jest uzyskane przez studenta miejsce na liście rankingowej.
Listy rankingowe tworzone są odrębnie na każdym kierunku studiów prowadzonym w uczelni.
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, lista rankingowa ustalana jest na
podstawie sumy punktów uzyskanych za:
1 – wyróżniające wyniki w nauce - średnia ocen za ostatni (zaliczony) rok studiów tj. za rok akademicki 2020/2021. Z tego tytułu studentowi
przysługuje liczba punktów będąca wynikiem pomnożenia średniej ocen przez 10;
2 – za osiągnięcia naukowe uzyskane przez studenta w roku akademickim 2020/2021 (punktacja wykazana w pkt B);
3 - za osiągnięcia artystyczne uzyskane przez studenta w roku akademickim 2020/2021 (punktacja wykazana w pkt C);
4 - za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym uzyskane przez studenta w roku akademickim 2020/2021
(punktacja wykazana w pkt D).

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.
Student, który uzyskał 0 punktów nie zostaje wpisany na listę rankingową.
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W przypadku studentów, którzy na danej liście rankingowej uzyskali taką samą liczbę punktów, a znaleźli się na ostatnim miejscu listy osób, którym
można przyznać stypendium, o kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydują kolejne kryteria posiłkowe:
1.
2.
3.
4.

liczba uzyskanych punktów: osoba, która zdobyła punkty z tytułu wyróżniających wyników w nauce (średnia ocen) 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;
liczba ocen uzyskanych z zaliczeń: w pierwszej kolejności bardzo dobrych, a następnie dobrych plus, dobrych, dostatecznych plus oraz
dostatecznych;
średnia arytmetyczna ocen (obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń) uzyskanych w roku studiów
poprzedzającym rok studiów uwzględniany w danym wniosku, a w przypadku studentów I roku studiów II stopnia średnia arytmetyczna
ocen ze studiów I stopnia, na podstawie których student kontynuuje studia uzupełniające – wartość średniej nie podlega przeliczeniu na
punkty.

Jeżeli, pomimo zastosowania metod eliminacji, wymienionych w pkt 1-4, uwzględnienie w liczbie uprawnionych do stypendium grupy studentów
z taką samą liczbą punktów spowodowałoby przekroczenie limitu 10% studentów na określonym kierunku studiów, a co za tym idzie
niemożność zamknięcia listy najlepszych studentów danego kierunku, wówczas z listy rankingowej zostaną skreśleni wszyscy
studenci, których nie można zweryfikować wg zasad podanych powyżej - żaden student z tej grupy nie jest uprawniony do otrzymania
stypendium.
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 70 pkt
próg II – od 48,10 pkt do 70 pkt
próg III – od 45,10 pkt do 48 pkt
próg IV – od 1 pkt do 45 pkt

Wypłata świadczeń przysługuje studentom 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.
A.

STYPENDIUM ZA WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE:

Przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się arytmetyczną średnią ocen – pod uwagę bierze się oceny uzyskane w roku akademickim
2020/2021 na tym samym kierunku, na którym student ubiega się o przyznanie stypendium.
Nie dotyczy to studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia podjętych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, jeśli ukończył studia
pierwszego stopnia na innym kierunku.
Punkty za średnią ocen przyznawane są studentom, którzy uzyskali średnią ocen równą lub wyższą od:



dla studentów studiujących na kierunku administracja - 4,75
dla studentów studiujących na kierunku zarządzanie - 4,75

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 47,50 do 50 punktów.
W przypadku ubiegania się o stypendium rektora jedynie za wyróżniające wyniki w nauce, średnia ocen poniżej 4,75 nie podlega przeliczeniu na
punkty, a wnioskodawca nie zostaje wpisany na listę rankingową.
Średnią ocen oblicza się studentowi z przedmiotów objętych programem studiów w ostatnim zaliczonym 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,

ocen za seminarium dyplomowe,

ocen za pracę dyplomową i egzamin dyplomowy,

ocen za praktykę,

oceny ukończenia studiów wystawionej na dyplomie.
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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 gdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem, do średniej ocen wlicza się obie oceny.
Zaliczenia bez oceny z notą „zal”, która nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej, nie są uwzględniane przy obliczaniu średniej 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:
Nie uwzględnia się osiągnięcia naukowego, artystycznego lub sportowego i nie przyznaje się za nie punktów w przypadku:

osiągnięcia wynikającego z planu i programu studiów - nie należy wykazywać działań prowadzonych w związku z przygotowywaną przez
studenta pracą dyplomową, bądź zaliczeniową, gdyż jest to element realizowanego programu studiów ( prace zaliczeniowe z danego
przedmiotu, badania związane z programem studiów, praktyki studenckie itp.);

osiągnięcia zrealizowanego w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych;

osiągnięcia stanowiącego już poprzednio podstawę przyznania stypendium;

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.
Ilekroć mowa o uzyskaniu przez studenta osiągnięcia na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim, uczelnianym rozumie się przez to
odpowiednio:
a. festiwal/konkurs/konferencję naukową/koncert (itp.) z określeniem „międzynarodowy” w nazwie z udziałem co najmniej 3 uczestników
(ekip/drużyn) zagranicznych.
b. festiwal/konkurs/konferencję naukową/koncert (itp.) z określeniem „ogólnopolski” w nazwie z udziałem co najmniej 3 uczestników
(ekip/drużyn) z różnych województw.
c. festiwal/konkurs/konferencję naukową/koncert (itp.) organizowany w WSZiB w Poznaniu, z udziałem wyłącznie pracowników naukowych i
studentów Uczelni.
B.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

Punktacji podlegają osiągnięcia naukowe związane z kierunkiem studiów, na którym student ubiega się o przyznanie stypendium, uzyskane w
roku akademickim 2020/2021 tj. w okresie od 01 października 2020 r. do 30 września 2021 r.
W przypadku nieuwzględnienia przez rektora przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje 0 punktów oraz nie zostaje wpisany na listę
rankingową.
Punkty nie są przyznawane za:

bierny udział w konferencjach, konkursach, sympozjach, sesjach naukowych,

publikację rozdziału w monografii pokonferencyjnej,

udział w wykładach otwartych, warsztatach lub spotkaniach plenerowych,

spotkania z przedstawicielami firm i instytucji,

konkursy biznesowe i rekrutacyjne,

szkolenia,

odbycie praktyk i staży krajowych lub zagranicznych,

pracę w ramach wolontariatu,

udział w wymianie studenckiej np. Erasmus,

studia na II kierunku

Rodzaje osiągnięć naukowych uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium:
1) aktywna działalność o charakterze naukowym w Samorządzie Studentów, kole naukowym lub organizacji studenckiej – 3 pkt. (max. 9)
Za osiągnięcie naukowe nie uznaje się członkowstwa w Samorządzie Studentów, kołach naukowych i innych organizacjach oraz pełnienia funkcji
administracyjnych lub zarządczych.
Za działalność w danym kole/organizacji/Samorządzie Studentów można otrzymać max. 3 pkt, bez względu na ilość realizowanych projektów w
ramach tych organizacji, z zastrzeżeniem, że należy wykazać udział w min. 2 projektach.
Kryterium aktywnej działalności o charakterze naukowym w Samorządzie Studentów, kole naukowym lub organizacji studenckiej stanowi
udział przynajmniej w 2 projektach koła/organizacji/Samorządu w danym roku studiów.
Należą do nich:
a. udział w konferencji,
b. udział w przedsięwzięciach i organizacji wydarzeń naukowych,
c. udział w konkursach,
d. organizacja konferencji (z wyjątkiem lokalnej),
e. organizacja lub udział w warsztatach/szkoleniach,
Nie uwzględnia się pracy w organizacji niemającej statusu koła naukowego.
Sposób udokumentowania: potwierdzenie opiekuna/przewodniczącego koła o:
- udziale w działalności ww. organizacji (udział w realizacji co najmniej 2 projektów) w danym roku studiów,
- okresie przynależności do organizacji
2) publikacje naukowe wydane
a) publikacja recenzowanej książki/rozdziału o charakterze naukowym, wydanej przez wydawnictwo publikujące recenzowane monografie
naukowe, umieszczone w wykazie ogłoszonym przez MNiSW/MEIN
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- autorstwo - zgodnie z wykazem MNiSW/MEiN
- współautorstwo – proporcjonalnie do liczby współautorów
b) publikacja recenzowanej książki o charakterze naukowym
- autorstwo – 40 pkt
- współautorstwo – proporcjonalnie do liczby współautorów
c) publikacja rozdziału w recenzowanej książce o charakterze naukowym
- autorstwo - 20 pkt
- współautorstwo – proporcjonalnie do liczby współautorów
d) publikacja recenzowanego artykułu naukowego w czasopiśmie recenzowanym, umieszczonym w wykazie czasopism ogłoszonym
przez MNiSW/MEIN
- autorstwo - zgodnie z wykazem MNiSW/MEiN
- współautorstwo – proporcjonalnie do liczby współautorów
e) publikacja artykułu o charakterze naukowym w czasopiśmie specjalistycznym, fachowym lub w czasopiśmie uczelnianym wydawanym
przez ośrodek naukowy lub jednostkę uczelni
- autorstwo - 4 pkt
- współautorstwo – 2 pkt
f) publikacje pokonferencyjne recenzowane, w tym monografie pokonferencyjne
- autorstwo - 4 pkt
- współautorstwo – 2 pkt
g) redaktor lub współredaktor publikacji naukowej
- autorstwo - 15 pkt
- współautorstwo – proporcjonalnie do liczby współautorów redakcji
h) przekład recenzowanej książki
- autorstwo - 20 pkt
- współautorstwo – proporcjonalnie do liczby współautorów
i) przekład rozdziału w recenzowanej książce o charakterze naukowym
- autorstwo - 15 pkt
- współautorstwo – proporcjonalnie do liczby współautorów
j) przekład artykułu o charakterze naukowym opublikowanym w recenzowanym czasopiśmie
- autorstwo - 10 pkt
- współautorstwo – proporcjonalnie do liczby współautorów
Nie uwzględnia się:

publikacji nierecenzowanych – za publikację recenzowaną uznaje się taką publikację, której recenzji dokonano w trakcie lub przed
procesem wydawniczym;

publikacji o charakterze nienaukowym;

artykułów lub publikacji, które się jeszcze nie ukazały i są np. w recenzji lub w druku;

materiałów konferencyjnych;

publikacji w czasopismach o charakterze nienaukowym;

publikacji, w przypadku gdy wnioskodawca widnieje na trzecim lub dalszym miejscu wśród współautorów;

publikacji w portalach społecznościowych, blogach, vlogach itp. oraz za wszelkiego typu self-publishing;
Punktowane są wyłącznie publikacje wydane.
W przypadku ustalania liczby punktów za współautorstwo publikacji, liczbę punktów dzielimy przez liczbę współautorów publikacji, z
zastrzeżeniem, że liczbę punktów zaokrąglamy do jednego miejsca po przecinku.
W przypadku wielokrotnej publikacji tego samego dzieła, należy wykazać publikację z najwyższą punktacją, która jako jedyna będzie
podlegać punktacji.
Publikacja wydana w kilku językach może być punktowana tylko jeden raz w trakcie studiów za wydanie w jednym języku, wybranym
przez studenta.
Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach międzynarodowej
konferencji naukowej :
1) przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;
2) opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.
Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.
Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.
Publikacje w wersji elektronicznej – stanowią publikacje zamieszczone np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, jednostki uczelni,
czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego lub fachowego.
Nie jest uznawane za publikacje umieszczenie artykułu na własnej stronie internetowej, na forum dyskusyjnym itp.
Publikacja wydana w formie elektronicznej podlega punktacji, jeśli spełnia te same wymogi co publikacja w formie papierowej (recenzja, numer
ISBN, ISSN).
Recenzowana publikacja pokonferencyjna – opracowanie naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub
konferencjach naukowych, spełniające łącznie następujące warunki: stanowi spójne tematycznie, recenzowane opracowanie naukowe; zawiera
bibliografię naukową, posiada objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych, jest opublikowane jako książka lub odrębny tom, przedstawia
określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.
Abstrakty konferencyjne nie stanowią punktowanej publikacji naukowej, mogą jedynie stanowić dokument potwierdzający czynny udział w
konferencji.
Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:
1) przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
2) opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.
3) recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład:

na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury;

na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki i kultury, wydanego w języku polskim;
4) edycja naukowa tekstów źródłowych.
Za monografie naukowe nie uznaje się: monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów, podręczników
akademickich, wznowień monografii naukowych.
Przez rozdział w monografii należy rozumieć opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.
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Sposób udokumentowania:
- zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem książki lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej zawierające numer ISBN
oraz datę ukazania się publikacji, w przypadku publikacji rozdziału dodatkowo strona tytułowa rozdziału z nazwiskiem autora lub spis treści z
tytułem rozdziału i nazwiskiem autora,
- zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej zawierające
numer ISSN oraz datę ukazania się publikacji oraz dodatkowo strona tytułowa artykułu z nazwiskiem autora lub spis treści z tytułami artykułów i
nazwiskiem autora,
- jeśli publikacja znajduje się na liście MNiSW/MEiN należy dołączyć wyciąg z oznaczeniem pozycji na liście i określeniem liczby punktów,
- publikacje pokonferencyjne – zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się publikacji drukiem oraz pierwsza strona artykułu z imieniem i
nazwiskiem autora/ów artykułu zamieszczonego w publikacji, spis treści oraz zaświadczenie od organizatora zawierające numer ISBN, ISSN oraz
datę ukazania się publikacji,
- zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem przekładu książki/rozdziału lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej
zawierające numer ISBN oraz datę ukazania się publikacji, dodatkowo strona tytułowa rozdziału z nazwiskiem tłumacza lub spis treści z tytułem
rozdziału i nazwiskiem tłumacza,
- zaświadczenie wydawnictwa internetowego o ukazaniu się wydawnictwa elektronicznego na nośnikach fizycznych
(CD-ROM, DVD-ROM) zawierające numer ISBN, ISSN oraz datę ukazania się publikacji.
3) czynny udział w konferencjach naukowych, sympozjach, sesjach naukowych w formie referatu lub posteru




międzynarodowych – 5 pkt (max. 25 pkt)
ogólnopolskich – 3 pkt (max. 15 pkt)
uczelnianych – 2 pkt (max. 10 pkt)

Przysługująca liczba punktów w danej kategorii sesji naukowej zostaje zwiększona o 2 punkty w przypadku wygłoszenia referatu w języku
obcym.
Punkty za czynny udział w konferencji naukowej przyznawane są za każde wystąpienie ustne (referat/poster), z zastrzeżeniem, że w
przypadku wygłoszenia tego samego referatu na wielu konferencjach, sesjach, należy wykazać konferencję lub sesję z najwyższą punktacją,
która jako jedyna będzie brana pod uwagę.
W przypadku wygłoszenia referatu przez więcej niż jednego autora, należną liczbę punktów otrzymuje każdy współautor.
Nie uwzględnia się:

biernego udziału w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych;

referatów lub posterów o charakterze nienaukowym;

nagród lub wyróżnień za wygłoszone referaty/ zaprezentowane postery na sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych;

udziału w wykładach otwartych, szkołach letnich, warsztatach lub spotkaniach panelowych oraz spotkaniach z przedstawicielami firm lub
instytucji.
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.
Sposób udokumentowania:
Zaświadczenie organizatora potwierdzające fakt, że co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty/postery naukowe
reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe (w przypadku konferencji/sesji międzynarodowej) lub, że czynni uczestnicy prezentujący
referaty/postery naukowe reprezentowali co najmniej 5 krajowych jednostek naukowych/ośrodków akademickich (w przypadku konferencji/ sesji
ogólnopolskiej).
Zaświadczenie (lub certyfikat) zawierające:
- nazwę konferencji,
- datę i miejsce konferencji,
- rodzaj wystąpienia,
- nazwisko autora,
- tytuł prezentowanego wykładu, komunikatu, posteru oraz jeśli z ww. zaświadczenia nie wynika wprost – program konferencji zawierający
powyższe informacje,
- zasięg konferencji (międzynarodowa czy ogólnopolska).
W przypadku wygłoszenia referatu w języku obcym zaświadczenie organizatora sesji musi dodatkowo zawierać informację na ten temat.
Zaświadczenie wystawia osoba upoważniona do reprezentowania organizatora sesji/ konferencji naukowej.
4) laureaci olimpiad, festiwali, konkursów naukowych:
a)
b)
c)

międzynarodowych (miejsca od I do III) – 10 pkt
ogólnopolskich (miejsca od I do III) – 5 pkt
uczelnianych (miejsca od I do III) – 2 pkt

Za naukowy konkurs uczelniany uznaje się konkurs organizowany w ramach WSZiB w Poznaniu.
Nie są punktowane konkursy, w których osiągnięte wyniki były podstawą zaliczenia przedmiotu.
Nie uwzględnia się:

udziału w olimpiadach, festiwalach, konkursach oraz eliminacji do olimpiad, festiwali, konkursów;

zajęcia dalszego miejsca niż 3;

innych nagród za wyniki lub osiągnięcia w nauce (np. nagród rektora, dziekana, nagród przyznawanych przez władze samorządowe lub
fundacje);

miejsc medalowych w konkursach nieposiadających charakteru naukowego.
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Sposób udokumentowania: kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu) lub zaświadczenie organizatora potwierdzające informacje o laureacie,
dacie zaistniałego zdarzenia, zajętym punktowanym miejscu.
5) udział w projekcie naukowym/naukowo-dydaktycznym

o charakterze międzynarodowym – 9 pkt (max. 27 pkt)

realizowanym w Uczelni, także we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi – 6 pkt (max. 18 pkt)

realizowanym przez koło naukowe lub przy współpracy z innymi kołami naukowymi – 3 pkt (max. 9 pkt)
Dotyczy wyłącznie projektów, które nie są objęte programem nauczania.
Projekt badawczy/naukowy – praca badawcza, angażująca co najmniej 2 osoby, wykonywana pod kierunkiem pracownika naukowego
uczelni posiadającego co najmniej stopień doktora, posiadająca określony temat oraz zakres, zakończona publikacją efektów pracy,
z tytułu którego student nie otrzymuje wynagrodzenia.
Nie uwzględnia się:
- pracy badawczej wykonywanej w związku z przygotowywaną przez studenta pracą dyplomową;
- 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).
Sposób udokumentowania:
Zaświadczenie kierownika projektu badawczego / instytucji prowadzącej projekt badawczy z informacją o:
- nazwie programu, okresie jego trwania,
- okresie udziału studenta w pracach naukowo-badawczych,
- pełnionej funkcji przez studenta w projekcie,
- opisie prac wykonywanych przez studenta w ramach projektu.
6) uzyskanie grantu badawczego / udział w grancie badawczym
 uzyskanie grantu MNiSW/MEiN, NCN lub inny – 25 pkt
 uzyskanie grantu uczelnianego – 10 pkt
 udział w grancie badawczym – 10 pkt
Grant badawczy – realizowane projekty obejmujące badania podstawowe lub prace rozwojowe, na realizację których środki zostały przyznane w
ramach postępowań konkursowych lub przetargowych.
Przyznaje się punkty za udział w realizacji grantu badawczego – nie przyznaje się punktów w tej kategorii w przypadku uzyskania punktów w
kategorii uzyskanie grantu badawczego.
Sposób udokumentowania: zaświadczenie potwierdzone przez instytucję przyznającą grant, zawierające: tytuł, numer grantu, datę uzyskania
grantu, imię i nazwisko studenta.
7) uzyskanie patentu na wynalazek, wzoru użytkowego, wdrożenie wynalazku do przemysłowego stosowania, zastosowanie
wzoru użytkowego – 20 pkt
Sposób udokumentowania: potwierdzenie zawierające:
numer patentu (wyciąg z ewidencji), zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego z podaniem daty zaistniałego zdarzenia.
C.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:

Przez osiągnięcie artystyczne w szczególności rozumie się osiągnięcie w dziedzinie sztuk fotograficzno-plastycznych, literacko-poetyckich,
teatralno-recytatorskich, muzyczno-tanecznych za rok studiów, o ile wyżej wymienione osiągnięcie nie stanowi podstawy do zaliczenia przedmiotu
objętego programem studiów lub nie wchodzi w zakres obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych.
Osiągnięcia stanowiące podstawę ubiegania się o stypendium rektora muszą być uzyskane w roku akademickim 2020/2021 tj. w okresie
od 01 października 2020 r. do 30 września 2021 r.
W przypadku nieuwzględnienia przez Rektora przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje 0 punktów oraz nie zostaje wpisany na listę
rankingową.
W przypadku wielu osiągnięć artystycznych, uzyskanych za rok studiów, na podstawie tego samego dzieła (np. udział w wystawach z tym
samym dziełem w kilku miejscach, recital z tym samym repertuarem w różnych miejscach, publikacja tego samego dzieła w kilku książkach) –
punkty przyznawane są tylko za jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie artystyczne.
Laureaci konkursów, festiwali, koncertów, turniejów, przeglądów otrzymują punkty za każde osiągnięcie artystyczne w danej kategorii.
Organ przyznający świadczenia przyznaje punkty w kategorii osiągnięć artystycznych dla laureatów konkursów/ turniejów/zawodów tanecznych,
nie uznaje się tych osiągnięć w kategorii osiągnięć sportowych, chyba że są to zawody sportowe w dyscyplinie sportu określanej jako – taniec
sportowy.
Nie uwzględnia się:
- publikacji prac artystycznych, które jeszcze się nie ukazały i są np. w recenzji lub druku;
- publikacji pracy artystycznej w portalach społecznościowych, blogach, vlogach itp. oraz wszelkiego typu self-publishing;
- publikacji pracy artystycznej w prasie lokalnej i czasopismach uczelnianych;
- publikacji pracy artystycznej w materiałach promocyjnych, ulotkach, plakatach reklamowych.

Rodzaje osiągnięć artystycznych uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium:
1)

laureaci konkursów, festiwali, koncertów, przeglądów, turniejów (w tym trener, instruktor, choreograf itp.)


międzynarodowych (miejsca od I do III) – 10 pkt
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2)

udział studenta jako artysty, wykonawcy w koncertach, recitalach, przedstawieniach teatralnych, występach
artystycznych, tanecznych w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym



3)

indywidualne/solowe - 5 pkt (max. 15 pkt.)
grupowe – 3 pkt (max. 9 pkt.)

udział studenta w wystawach jako twórcy wystawianego dzieła w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu
artystycznym



4)

ogólnopolskich (miejsca od I do III) – 5 pkt

indywidualne – 5 pkt (max. 15 pkt.)
zbiorowe – 3 pkt (max. 9 pkt)

publikacja dzieła plastycznego, literackiego lub muzycznego (np. albumu fotograficznego, nagrania radiowe, telewizyjne, na
płycie CD lub DVD, partytury)

 indywidualne – 6 pkt (max. 18 pkt)
 zbiorowe – 3 pkt (max. 9 pkt)
Ilekroć mowa o uzyskaniu przez studenta osiągnięć artystycznych w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym
rozumie się przez to instytucje artystyczne powołane do prowadzenia działalności artystycznej w dziedzinie sztuki, muzyki, tańca, a w
szczególności :
a)
w kategorii koncerty, recitale, przedstawienia teatralne występy artystyczne, taneczne – jako placówki o utrwalonym prestiżu
artystycznym uznaje się: teatry, filharmonie, opery, koncerty organizowane w innych placówkach uznanych przez organ przyznający
świadczenia jako prestiżowe, biorąc pod uwagę prestiż wykonywanego koncertu. Nie przyznaje się punktów za ww. osiągnięcia, które
odbywają się w takich placówkach jak: kościoły, sanktuaria, domy i ośrodki kultury itp. lub inne, co do których organ przyznający
świadczenie stwierdza, iż nie można uznać ich prestiżu artystycznego.
b)

w kategorii wystawy – jako placówki o utrwalonym prestiżu artystycznym uznaje się: galerie sztuki, biblioteki, teatry, filharmonie, opery
lub inne placówki uznane przez organ przyznający świadczenie jako prestiżowe, biorąc pod uwagę prestiż zrealizowanej wystawy itp.
Nie przyznaje się punktów za ww. osiągnięcia, które odbywają się w takich placówkach jak: kościoły, sanktuaria, domy i ośrodki kultury
itp. lub inne, co do których organ przyznający świadczenie stwierdza, iż nie można uznać ich prestiżu artystycznego.

Festiwal (artystyczny) – szereg imprez artystycznych, trwających od jednego do kilku dni, przeważnie jednego typu (np. filmowych,
muzycznych, teatralnych), będących przeglądem osiągnięć w danej dziedzinie, zorganizowanych w jednym czasie i pod wspólną nazwą,
często ujętych w ramy konkursu.
Koncert – występ artysty – muzyka (bądź grupy muzyków – np. orkiestra, chór, grupa muzyczna) na żywo przed publicznością.
Konkurs – postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników
spełniających określone kryteria. Konkurs może dotyczyć bezpośrednio osób (ich wiedzy, umiejętności, osiągnięć itp.) lub przedmiotów i
idei, które są jedynie rezultatem działalności człowieka.
Przedstawienie teatralne/spektakl/widowisko teatralne – utwór dramatyczny lub inne dzieło sztuki teatralnej odegrane przez aktorów
przed zgromadzoną publicznością. Widowisko teatralne stanowi efekt połączenia różnych sztuk – literatury (w wypadku
przedstawienia dramatu), sztuki aktorskiej, muzyki (zwłaszcza w przedstawieniach muzycznych, jak opera lub operetka), choreografii
(zwłaszcza w przypadku widowisk baletowych).
Przegląd (artystyczny) – rodzaj konkursu, odbywający się na żywo przed publicznością i jury, mający na celu wyłonienie najlepszej osoby
bądź grupy w danej dziedzinie. Najczęściej są to takie dziedziny jak: muzyka, śpiew, taniec, występy sceniczne w tym teatralne, kabaretowe,
stand-upowe, a także pokazy artystyczne.
Recital – rodzaj muzycznego występu, w którym wszystkie utwory wykonywane są przez solistę, mają wspólną cechę, np. zostały
skomponowane przez jedną osobę lub należą do jednego stylu (np. recital muzyki dawnej).
Występ taneczny – rodzaj widowiska/pokazu wykonywanego na żywo przed publicznością, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec,
wykonywany przez tancerza/tancerkę lub grupę tancerzy według choreografii z towarzyszeniem muzyki.
Wystawa – udostępnienie dla publiczności (osób zwiedzających) na czas określony zestawu dzieł sztuki, objętych odpowiednim tytułem.
Najczęściej jest to wystawa z dziedziny sztuk plastycznych np. malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, jak również fotografia, film.
Wystawa indywidualna – wystawa prac jednej osoby.
Wystawa zbiorowa – wystawa prac minimum dwóch osób.
Publikacja dzieła plastycznego, literackiego lub muzycznego - za dzieło muzyczne, literackie lub plastyczne uznaje się konkretny i
niepowtarzalny wytwór ludzkiej kreatywności, zawierający elementy charakterystyczne dla danego rodzaju dzieła. Organ przyznający
świadczenia dokonując oceny osiągnięć w tej kategorii bierze pod uwagę prestiż artystyczny wskazanego dzieła muzycznego, czy też dzieła
literackiego oraz plastycznego.
Sposób udokumentowania:
- osiągnięcia z pkt 1 - kserokopia dyplomu lub inne potwierdzenie organizatora imprezy o uzyskanej nagrodzie z podaniem daty
zaistniałego wydarzenia - oryginał do wglądu
- osiągnięcia z pkt 2 - 3 – zaświadczenie organizatora imprezy lub inny dokument potwierdzający udział studenta z podaniem daty
zaistniałego wydarzenia,
- osiągnięcia z pkt 4 – zaświadczenie wydawcy o wydanej publikacji lub kserokopia stron zawierających: nazwisko autora, tytuł publikacji,
nazwę czasopisma lub książki, miejsce i datę wydania oraz numer np. ISBN, ISSN (jeśli został nadany) - oryginał do wglądu.
D. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE KRAJOWYM:
Osiągnięcia stanowiące podstawę ubiegania się o stypendium rektora muszą być uzyskane w roku akademickim 2020/2021 tj. w okresie
od 01 października 2020 r. do 30 września 2021 r.
W przypadku nieuwzględnienia przez Rektora przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje 0 punktów oraz nie zostaje wpisany na listę
rankingową.
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Punkty za osiągnięcia sportowe przyznawane są za najwyżej punktowane osiągnięcie w ramach danej dyscypliny sportu.
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, zgodnie z aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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.

Rodzaje osiągnięć sportowych uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium:
A. Imprezy sportowe rangi międzynarodowej:
Igrzyska Olimpijskie, Akademickie Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Świata,
Akademickie Mistrzostwa Europy, Uniwersjada, Puchar Świata, Puchar Europy
a)
b)
c)

miejsca medalowe – 80 pkt
miejsca 4-8 – 60 pkt
udział – 30 pkt

B. Imprezy sportowe rangi krajowej :
I. Mistrzostwa Polski, Puchar Polski
a) miejsca medalowe – 70 pkt
b) miejsca 4-8 – 50 pkt
c) udział – 20 pkt
II. Akademickie Mistrzostwa Polski
a) miejsca medalowe – 35 pkt
b) udział – 10 pkt
Sposób udokumentowania:
Każde osiągnięcie sportowe należy udokumentować stosownym dokumentem np. dyplomem, potwierdzeniem organizatora imprezy, trenera
itp., potwierdzonym przez:
- przedstawiciela władz właściwego polskiego związku sportowego lub
- związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym działającego w środowisku akademickim lub
- właściwą organizację krajową zajmującą się sportem niepełnosprawnych lub
- trenera.
E. STYPENDIUM DLA STUDENTA PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA PRZYJĘTEGO NA STUDIA W ROKU
ZŁOŻENIA EGZAMINU MATURLANEGO:
Stypendium przysługuje bezwzględnie pod warunkiem złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora, studentowi przyjętemu 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.

Sposób udokumentowania:
a) w przypadku studentów wymienionych w pkt 1 – kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie zgodnie ze
wzorem dołączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu
przeprowadzania turniejów i olimpiad - załącznik nr 17 do wniosku o przyznanie stypendium rektora
b) w przypadku studentów wymienionych w pkt. 2 – kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie Polskiego
Związku Sportowego, który zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ma wyłączne prawo do organizowania i
prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.
Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy Minister Sportu i Turystyki ogłasza wykaz polskich związków sportowych, wykaz widnieje na stronie
internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zaświadczenie lub dyplom muszą zawierać informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia.
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