Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów

System punktacji osiągnieć akademickich kandydatów do stypendium
rektora dla najlepszych studentów

ZASADY OGÓLNE
§1
1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium, może otrzymać
student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub uzyskał wysoką
średnią i posiada osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne lub wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie na szczeblu co najmniej krajowym.
2. Student może otrzymać stypendium tylko na jednym wybranym kierunku studiów i na jednej
uczelni, na podstawie złożonego wniosku.
3. Wnioski o przyznanie stypendium są poddawane ocenie merytorycznej przez komisję
stypendialną PJATK.
4. Stypendium przyznawane jest przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, która
w podejmowaniu decyzji poza otrzymaną dokumentacją może skorzystać z innych środków
dowodowych.
§2
1. Podstawą przyznania stypendium jest miejsce na liście rankingowej.
2. Uczelniana Komisja Stypendialna wyznacza nie więcej niż 3 przedziały punktowe które
uprawniają do otrzymania stypendium w ramach nie więcej niż 10% studentów spośród
wszystkich wpisanych na dany kierunek studiów.
3. Przedziały punktowe, od których uzależniona jest wysokość kwot stypendium ustalane są
w odrębnym zarządzeniu na każdy rok akademicki.
4. W przypadku, gdy liczba studentów zakwalifikowana do najniższego przedziału jest większa
niż określa to dany próg punktowy, ze względu na uzyskanie jednakowej liczby punktów,
pomniejsza się dany przedział o tę liczbę osób.
5. W przypadku, gdy ulega zmianie liczba osób uprawnionych do otrzymywania stypendium
przedziały punktowe nie podlegają modyfikacji w trakcie roku akademickiego.
6. Kierunek studiów określa uchwała Senatu PJATK.
SYSTEM PUNKTOWANIA
§3
1. W ramach każdej z czterech kategorii, tzn. za wysoką średnią ocen, za osiągnięcia naukowe,
artystyczne i za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na szczeblu

krajowym (osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne wymagają wyróżniających wyników
w nauce, ale nie sumują się), można uzyskać nie więcej niż 100 punktów.
2. Średnia ocen przeliczana jest w następujący sposób: za średnią ocen 4,45 – 45 punktów, za
średnią ocen 5,00 – 100 punktów itp.
3. Liczba punktów, która decyduje o miejscu na liście rankingowej, stanowi najwyższą liczbę
punktów osiągniętą przez studenta w ramach jednej z czterech kategorii.
4. Jeśli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej liczbie punktów, uzyskanej w ramach
tylko jednej kategorii, to osoba, która zdobyła punkty z tytułu wysokiej średniej ocen jest na
liście rankingowej przed osobą, która zdobyła te punkty w ramach innego osiągnięcia.
5. Jeśli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej liczbie punktów, uzyskanej w ramach
kategorii za wysoką średnią ocen to dodatkowym kryterium decydującym o kolejności
w rankingu jest średnia ocen z poprzedniego semestru studiów.
6. Jeśli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej punktacji, uzyskanej w ramach tylko
jednej i tej samej kategorii osiągnięć naukowych, osiągnięć artystycznych lub wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, to
dodatkowym kryterium decydującym o kolejności w rankingu jest średnia ocen za poprzedni
rok studiów. W przypadku braku rozstrzygnięcia stosuje się dodatkowe kryterium zgodnie z
§ 3 ust. 5.
7. Jeśli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej punktacji, uzyskanej w ramach więcej
niż jednej kategorii wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje suma punktów
z wszystkich kategorii. W przypadku braku rozstrzygnięcia stosuje się dodatkowe kryterium
zgodnie z § 3 ust. 5.
§4
1. Przez wysoką średnią ocen rozumie się średnią nie mniejszą niż średnia ustalona w odrębnym
zarządzeniu na dany rok akademicki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez
zaokrągleń w skali ocen od 2 do 5. Średnia ocen poniżej ustalonej nie podlega punktacji.
2. Przeliczenia skali ocen do dwóch miejsc po przecinku, innej niż wskazana w § 4 ust. 1,
dokonuje dziekanat uczelni, na której student odbył studia.
3. Student, który ukończył studia I stopnia poza PJATK, zobowiązany jest złożyć wraz z
wnioskiem o stypendium zaświadczenie wystawione przez dziekanat uczelni, na której odbył
studia, z następującymi informacjami odnośnie do:
- średniej ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego semestru studiów z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń,
- średniej ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów I stopnia
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń,
- daty ukończenia studiów.
4. Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni na PJATK lub zmienił kierunek studiów w
ramach PJATK, potwierdzenia średniej ocen na poprzednim roku i kierunku studiów, w tym
również średniej ocen z poprzedniego semestru studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku bez zaokrągleń, dokonuje dziekanat PJATK.
§5
1. Przez osiągnięcia naukowe w szczególności rozumie się:

a) Opublikowane prace naukowe lub popularnonaukowe w poprzednim roku akademickim. Do
wniosku należy dołączyć kserokopię strony zawierającej informację o autorze, tytule i rodzaju
publikacji, dacie i miejscu wydania.
Dane osiągnięcie punktowane jest według poniższych kryteriów:
A. Monografia naukowa (co najmniej 6 arkuszy wydawniczych): 100 punktów
B. Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym: 50 punktów
C. Artykuł naukowy w pracy zbiorowej: 45 punktów
D. Hasło encyklopedyczne: 40 punktów
E. Artykuł naukowy w czasopiśmie nierecenzowanym: 35 punktów
F. Redakcja merytoryczna książki/czasopisma: 30 punktów
G. Samodzielne tłumaczenie monografii, książki, artykułu, filmu itp.: 20 punktów
H. Artykuł popularnonaukowy np.: sprawozdanie, recenzja, wstęp itp.: 10 punktów
b) Czynny udział w sesjach naukowych w poprzednim roku akademickim (wygłoszenie
referatu, komunikatu, głos w dyskusji panelowej, o ile zostanie udokumentowany
w publikowanym sprawozdaniu z konferencji. Należy przedstawić oficjalny program sesji lub
opublikowane sprawozdanie z sesji naukowej, w którym znajdować się będą następujące dane:
imię i nazwisko wnioskodawcy, data, miejsce sesji, podmiot organizujący, temat sesji oraz
forma i tytuł wystąpienia. W innym przypadku należy złożyć zaświadczenie organizatora sesji
wraz z wyżej wymienionymi danymi).
W przypadku wygłoszenia tego samego referatu na wielu sesjach, należy wykazać sesję
z najwyższą punktacją, która jako jedyna będzie podlegać kwalifikacji.
Dane osiągnięcie punktowane jest według poniższych kryteriów:
A. Sesja zagraniczna: 35 punktów
B. Sesja międzynarodowa w kraju: 20 punktów
C. Sesja ogólnopolska: 10 punktów
Przez sesję międzynarodową w kraju rozumie się sesję z udziałem nie mniej niż dwóch
prelegentów obcokrajowców.
Przez sesję ogólnopolską rozumie się sesję z udziałem nie mniej niż dwóch prelegentów
z innego środowiska naukowego.
c) Inne osiągnięcia naukowe w poprzednim roku akademickim, które nie zostały ujęte w lit. a
i b, czyli uzyskanie grantu badawczego, udział w programie badawczym, udział w wymianie
międzynarodowej lub międzyuczelnianej, wygrana lub wyróżnienie w konkursie.
Dane osiągnięcie nie może być wykazywane więcej niż jeden raz w trakcie studiów i jest
punktowane następująco:
A. Uzyskanie grantu badawczego (zaświadczenie potwierdzone przez instytucję przyznającą
grant, na którym należy podać tytuł, numer grantu, datę uzyskania, imię i nazwisko
wnioskodawcy): 100 punktów
B. Udział w zespołowym programie badawczym (udział należy potwierdzić zaświadczeniem
kierownika programu badawczego, które musi zawierać następujące informacje: imię
i nazwisko wnioskodawcy, nazwę programu badawczego, datę jego rozpoczęcia i zakres
udziału wnioskodawcy): 50 punktów
C. Uczestnictwo w wymianie naukowej międzynarodowej np.: ERASMUS (kserokopia
stosownego zaświadczenia, potwierdzającego zaliczenie wymiany, wystawione przez

jednostkę delegującą, musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, datę rozpoczęcia
i zakończenia wymiany): 40 punktów
§6
1. Przez osiągnięcie artystyczne w szczególności rozumie się osiągnięcie w dziedzinie sztuk
fotograficzno-plastycznych, literacko-poetyckich, teatralno-recytatorskich, muzycznotanecznych w poprzednim roku akademickim, o ile wyżej wymienione osiągnięcie nie stanowi
podstawy do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów lub nie wchodzi w zakres
obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
2. W przypadku wielu osiągnięć artystycznych, uzyskanych w danym roku akademickim na
podstawie tego samego dzieła, należy wykazać najwyższe osiągnięcie, które jako jedyne będzie
podlegało punktacji.
3. Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, które musi
zawierać informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze
osiągnięcia. Dodatkowo dołączyć należy kserokopię strony zawierającej informację o autorze,
tytule i rodzaju publikacji, dacie i miejscu wydania.
Dane osiągnięcia artystyczne punktowane są według poniższego podziału:
A. Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w
konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu międzynarodowym: 100 punktów
B. Publikacja/upowszechnienie osiągnięć artystycznych o zasięgu
Międzynarodowym: 90 punktów
C. Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w
konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim: 40 punktów
D. Publikacja/upowszechnienie osiągnięć artystycznych o zasięgu
Ogólnopolskim: 35 punktów
§7
1. Przez wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu co najmniej krajowym
w szczególności rozumie się osiągnięcia w poprzednim roku akademickim wyszczególnione
poniżej:
Dane osiągnięcie sportowe punktowane jest według kryterium podanego poniżej:
A.
I grupa – za posiadanie statusu członka kadry narodowej lub statusu zawodnika ekstraligi oraz
za zdobycie złotego medalu indywidualnie lub drużynowo na uniwersjadzie, akademickich
mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski; 100
punktów
B.
II grupa – za posiadanie statusu zawodnika I Ligi lub za zdobycie srebrnego medalu
indywidualnie lub drużynowo; na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach Europy,
akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów; 95 punktów
C.
III grupa – za posiadanie statusu zawodnika II Ligi lub za zdobycie brązowego medalu
indywidualnie lub drużynowo na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach Europy,
akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów; 90 punktów
D.
IV grupa – za zdobycie IV miejsca indywidualnie lub drużynowo na uniwersjadzie,
akademickich mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach
Polski uniwersytetów; 80 punktów
E.

V grupa – za zdobycie V miejsca indywidualnie lub drużynowo na
akademickich mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach Polski,
Polski uniwersytetów; 70 punktów
F.
VI grupa – za zdobycie VI miejsca indywidualnie lub drużynowo na
akademickich mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach Polski,
Polski uniwersytetów; 60 punktów
2. Każde osiągnięcie sportowe należy potwierdzić załącznikiem.
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