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§ 1 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH 

STUDENTÓW 

 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznaje się na podstawie wniosku studenta. 

2. Do wniosku należy załączyć dokumentację wskazanych we wniosku osiągnięć artystycznych, naukowych lub 

sportowych.  

3. Wnioski są oceniane metodą punktową zgodnie z wydziałowymi kryteriami uprawniającymi do ubiegania się 

o stypendium określonymi w załącznikach 9a-9i do Regulaminu, będącymi jego integralną częścią. W 

przypadku, gdy w wydziałowych kryteriach została wskazana maksymalna liczba osiągnięć 

artystycznych/naukowych branych pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku, punktowane będą wyłącznie 

kolejne pozycje wykazane we wniosku zgodnie z liczbą porządkową. 

4. Do sumy punktów zalicza się punkty uzyskane za średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie 

wyniki sportowe Za każde wykazane i udokumentowane osiągnięcie z danej kategorii ujętej w wydziałowych 

kryteriach przyznawana jest określona liczba punktów zgodnie ze wskazaną tam punktacją.  

5. Podstawą przyznania stypendium jest liczba przyznanych punktów (minimum 180) stanowiących sumę 

punktów z wszystkich kategorii, tj. za średnią ocen (ilość punktów = średnia ocen razy 30), osiągnięcia 

artystyczne, naukowe, sportowe wskazanych w wydziałowych kryteriach oraz pozycja na liście sporządzonej 

dla danego kierunku studiów, zawierającej wykaz osób spełniających kryteria do uzyskania stypendium 

określonego w ust. 1. Uzyskana punktacja stanowi podstawę do stworzenia listy rankingowej. 

6. Przy ocenie wniosków brane pod uwagę (punktowane) są tylko osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 

poprzedzającym przyznanie stypendium (z dwóch ostatnich semestrów poprzedzających przyznanie 

stypendium tzn. z okresu od 1 października do 30 września). Oznacza to, że pod uwagę przy rozpoznaniu 

wniosku o stypendium na dany rok akademicki brane będą pod uwagę osiągnięcia zrealizowane 

i udokumentowane wyłącznie do 30 września w danym roku. Pozostałe osiągnięcia, tzn. z okresu pomiędzy 

30 września a terminem składania lub rozstrzygania wniosków nie mogą być brane pod uwagę przy ocenie 

wniosków w spawie przyznania stypendium za poprzedni rok akademicki, natomiast mogą one zostać 

uwzględnione we wniosku o przyznanie stypendium w kolejnym roku akademickim. 

7. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych 

studentów wyłącznie w roku akademickim następującym po roku akademickim, w którym ukończył studia 

pierwszego stopnia. Student, który ukończył studia pierwszego stopnia trwające według programu kształcenia 

nieparzystą liczbę semestrów może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie 

średniej ocen wyliczonej z jednego semestru i oceny wpisanej do dyplomu. Ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Warunkiem przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów (oprócz pozostałych warunków 

wynikających z niniejszego Regulaminu) jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów 

do końca danego roku akademickiego oraz uzyskanie co najmniej 180 punktów za średnią ocen i osiągnięcia 

uzyskane w danym roku akademickim zgodnie z wydziałowymi kryteriami. 

9. Określone osiągnięcie może być punktowane tylko raz (np. za udział w wystawie, która odbyła się w różnych 

miejscach student może otrzymać punkty tylko raz). 

10. Studenci, którzy uzyskali urlop w czasie trwania roku akademickiego mogą otrzymywać przyznane 

stypendium rektora dla najlepszych studentów. 

11. Minimalna średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 

4,75 przy ocenach stosowanych zgodnie z Regulaminem studiów jednolitych studiów magisterskich, studiów 

pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia. Punkty za średnią wylicza się mnożąc uzyskaną średnią 

przez 30.  

12. Osiągnięcia podlegają ocenie wyłącznie na podstawie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie określonych 

osiągnięć. Wymagane jest załączenie szczegółowej dokumentacji (zaświadczenia, dyplomy, fotografie, opinie 

itp.). 

13. Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub 

uwierzytelnioną ich kopię. Kopia dokumentu niezbędnego do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń może być 

uwierzytelniona przez pracownika uczelni, notariusza lub instytucję, która dokument wydała. 

14. Przykładowe osiągnięcia, które nie będą brane pod uwagę: 

1) średnia na innym kierunku studiów; 

2) publikacje o innym niż artystyczne i naukowe charakterze (np. wspomnienia z podróży);  

3) publikacje/artykuły, katalogi, które się jeszcze nie ukazały, są w recenzji lub druku; 

4) bierny udział w konferencjach, sesjach naukowych, wykładach otwartych, wycieczkach naukowych; 

5) udział w konkursach, festiwalach, olimpiadach i eliminacjach do wymienionych imprez. 
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§ 2 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (wzór wniosku stanowi załącznik nr 10 

do Regulaminu). 

2. W przypadku, gdy do stwierdzenia uprawnień do uzyskania stypendium bierze się pod uwagę wyniki w nauce 

uzyskane na innej uczelni – zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen. 

3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia podlegające punktacji, zgodnie z wydziałowymi kryteriami, np.: 

1) materiały, w tym wydawnictwa, itp. wskazujące na fakt udziału studenta w wydarzeniu; 

2) zaświadczenie z galerii, muzeum lub innej instytucji o wystawie studenta; 

3) zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem publikacji/artykułu w czasopiśmie lub kserokopia 

strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN, strona tytułowa rozdziału z nazwiskiem autora 

lub spis treści z tytułem rozdziału i nazwiskiem autora (analogiczne zaświadczenie dotyczy ukazania się 

wydawnictwa elektronicznego); 

4) zaświadczenie lub dyplom od organizatora konkursu/festiwalu/olimpiady potwierdzające dane osiągnięcie 

związane z konkursem/festiwalem/olimpiadą; 

5) zaświadczenie od organizatora konferencji/sesji/warsztatów naukowych, w którym będą podani 

współorganizatorzy, termin i miejsce konferencji/sesji/warsztatów, tytuł wygłoszonego przez studenta 

referatu lub przedstawionego posteru; 

6) zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia sportowe podlegające punktacji. 

4. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej 

wymagają potwierdzenia dokumentem innym niż wymienione w Regulaminie właściwy organ może 

domagać się takiego dokumentu. 
 


