Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pomocy Materialnej
Zarządzenie Rektora Nr69/15
z dnia 25 września 2015 r.

Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych,
sposób ich dokumentowania i przyznawania stypendium Rektora
dla najlepszych studentów w Politechnice Świętokrzyskiej

Zgodnie z art.181 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym o stypendium Rektora dla
najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów
wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Zgodnie z art. 181 ust. 1 a ustawy o szkolnictwie wyższym o stypendium Rektora dla
najlepszych studentów może otrzymywać student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia
egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej, albo laureatem
lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa
w przepisach o systemie oświaty jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do
którego przyporządkowany jest kierunek studiów.
W takim przypadku prawo do stypendium Rektora ma student I roku I stopnia, który jest:
a) Laureatem olimpiady międzynarodowej – kategoria I
b) Laureatem lub finalistą olimpiady o zasięgu ogólnopolskim – kategoria II

I.
od 4,0 do 4,50

Kryteria za średnią ocen

- 10 pkt

od 4,51 do 4,80 - 20 pkt
od 4,81 do 5,00 - 30 pkt

Przy ocenie wniosku, poza kryterium średniej ocen, brane będą pod uwagę wyłącznie
poniższe osiągnięcia, które student uzyskał w poprzednim roku studiów na kierunku
studiów, na którym ubiega się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

II.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ORAZ SKALA PUNKTOWA

Rodzaj osiągnięcia
1
2
3

Praca w kole naukowym
Wydane publikacje
Praca naukowa ,udział w pracach naukowo-badawczych lub udział w
opracowywaniu patentu

4
5

Udział w konferencjach naukowych
Studia wg indywidualnego planu studiów i programu nauczania lub
zaliczenie co najmniej 1 semestru na studiach zagranicznych
Praktyki, staże, zaangażowanie w pracę organizacyjną na rzecz Uczelni
?
Certyfikaty poświadczające znajomość języków obcych
Inne rodzaje osiągnięć naukowych i aktywności naukowej

6
7
8

Ilość
punktów(max)
3 pkt
6 pkt
6 pkt
6 pkt
3 pkt
3pkt
1 pkt
2 pkt

Tabela określa maksymalną ilość punktów, którą może uzyskać student za poszczególne
rodzaje osiągnięć.

Ad.1 Praca w kole naukowym (nie więcej niż 3 pkt)
Charakterystyka
Punkty
Sposób potwierdzenia
Praca
w
kole
naukowym
a) Poprzez
aktywne 1 pkt
Potwierdzenie opiekuna koła naukowego o
członkowstwo
czynnym udziale w działalności koła, formie
b) poprzez działanie w 2 pkt
aktywności
zarządzie koła
1. Punktowane będzie uczestnictwo tylko w jednym kole naukowym.
2. Wystawiony dokument powinien zawierać uzasadnienie z wyszczególnieniem
aktywności studenta.
Ad.2 Wydane publikacje ( nie więcej niż 6 pkt).
Publikacje wydane nie więcej niż 6 pkt.)
Punkty
a)Artykuł
naukowy w czasopiśmie
4 pkt
wymienionym w wykazie MN i SZW,
inne
czasopisma
b)Inne artykuły i publikacje naukowe i
popularnonaukowe
lub
ich
2 pkt
współautorstwo

Sposób potwierdzenia
strona lub strony zawierające
nazwisko autora, tytuł
publikacji, nazwę czasopisma
lub książki, datę wydania

1. Wszystkie
wymienione
publikacje
muszą
mieć
charakter
naukowy
lub popularnonaukowy.
2. W przypadku gdy student jest współautorem artykułu – liczba przewidzianych
punktów zostanie proporcjonalnie rozdzielona między współautorów.
3. Publikacja może również zostać wydana w postaci elektronicznej i będzie
punktowana jak w formie papierowej, o ile spełni te same wymogi (recenzja, numer
ISBN/ISSN).
4. Za publikację można traktować także tekst przyjęty do druku (po pozytywnej recenzji)
– student zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty np. poświadczone
przez redaktora czasopisma lub inną uprawnioną do tego osobę.
5. Student zobowiązany jest do dostarczenia kopii publikacji wraz z kopią strony
tytułowej czasopisma.

Ad.3 Praca naukowa , udział w pracach naukowo-badawczych lub udział w opracowaniu
patentu (nie więcej niż 6 pkt).
Praca naukowa i udział w pracach
naukowo-badawczych lub udział w
opracowaniu patentu
a) udział
w
projektach,
naukowo- badawczych

Punkty

pracach 6 pkt

lub
udział w opracowywaniu patentu

Sposób potwierdzenia

Potwierdzenie kierownika
programu badawczego z
informacją o zakresie
udziału studenta w pracach
naukowo-badawczych
Dokumentem wymaganym
w celu potwierdzenia jest
dokument z Urzędu
Patentowego

Ad.4 Udział w konferencjach naukowych (nie więcej niż 6 pkt)
Udział w konferencjach naukowych
Punkty
Sposób potwierdzenia
a) Udział w konferencji międzynarodowej –
4 pkt Kopia publikacji wraz z kopią
referat, plakat
materiałów konferencyjnych ,
b) Udział w konferencji krajowej – referat, plakat
2 pkt nazwa termin i miejsce
konferencji.

Ad.5 Studia wg indywidualnego planu studiów i programu nauczania lub zaliczenie co
najmniej 1 semestru na studiach zagranicznych ( nie więcej niż 3 pkt.)
Studia wg indywidualnego planu
Punkty
Sposób potwierdzenia
studiów i programu nauczania lub
zaliczenie co najmniej jednego semestru
na studiach zagranicznych

Studia wg indywidualnego planu studiów
i programu nauczania opracowanego z
opiekunem naukowym harmonogramu

3 pkt

Potwierdzenie
opiekuna
P
naukowego, harmonogram
indywidualnego planu studiów i
programu nauczania lub

Lub

zaświadczenie z dziekanatu

zaliczenie co najmniej jednego semestru
na studiach zagranicznych

Dokument potwierdzający
zaliczenie semestru na
studiach zagranicznych

Ad.6 Praktyki, staże, zaangażowanie w pracę organizacyjną na rzecz Uczelni (nie więcej niż
3 pkt).
Praktyki , staże lub ukończone kursy, nie
Punkty
Sposób potwierdzenia
objęte programem nauczania
a) Praktyka lub staż trwające min. 2
2 pkt
Potwierdzenie ukończenia
tygodnie, wolontariat
praktyki, stażu oraz czasu ich
trwania przez instytucję gdzie
odbyła się praktyka, staż z
załączoną tematyką .
b) Zaangażowanie w pracy organizacyjnej 1 pkt
Potwierdzenie przez dziekana
na rzecz Uczelni/Wydziału (np. URSS,
Wydziału,
Prorektora
ds.
WRSS)
Studenckich i Dydaktyki
Odbycie praktyki lub stażu musi być odpowiednio udokumentowane wraz z załączoną
tematyką i poświadczone przez instytucję w której student odbył praktykę lub staż.

Ad.7 Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych( nie więcej niż 1 pkt)
Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych

Punkty

a) Certyfikaty
potwierdzające
znajomość
języków obcych co najmniej na poziomie B2
w skali globalnej biegłości językowej
według”Common European Framework of
Reference
for
Languages:learning,
teaching,assessment’ – Europejski system
opisu kształcenia językowego: uczenie się,
nauczanie, ocenianie”.

Ad.8
pkt ).

Inne

rodzaje

osiągnięć

naukowych

Inne rodzaje osiągnięć naukowych
Punkty
i popularnonaukowych
a) Inne nie wymienione wyżej 1 pkt
osiągnięcia popularnonaukowe
b) promocja
Uczelni
imprezy na rzecz miasta)

(targi,
1pkt

III.

1 pkt

i

Sposób
potwierdzenia
Certyfikat
uzyskany
w
poprzednim roku
akademickim

popularnonaukowych

(

2

Sposób potwierdzenia
Potwierdzenie przez dziekana Wydziału,
Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki
w zależności od rodzaju wymienionych
osiągnięć
targi, imprezy na rzecz miasta

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE WRAZ ZE SKALĄ PUNKTOWĄ (max 30 pkt)

Rodzaj osiągnięcia:

Ilość
punktów

1.

Udział w konkursach, festiwalach ,przeglądach ,koncertach(np. występy solowe, chóru,
zespołu kameralnego)

12 pkt

2.

Udział w wystawach, warsztatach, reprodukcja prac artystycznych, indywidualna
publikacja dzieła literackiego, realizacja własnych projektów związanych z działalnością
artystyczną(np. kompozycje, opracowania, nagrania) i inne formy upowszechniania
popularyzacji własnego dorobku twórczego.

12 pkt

3.

Inne formy osiągnięć artystycznych

6 pkt

Ad.1 Udział w konkursach, festiwalach, przeglądach, koncertach.
Udział w konkursach, festiwalach,
przeglądach, koncertach.
1. Imprezy zagraniczne:

a) laureaci,
miejsca
nagrodzone
b) wyróżnienia
2. Imprezy międzynarodowe:
a) laureaci,
miejsca
nagrodzone
b) wyróżnienia
3. Imprezy krajowe:
c) laureaci, miejsca
nagrodzone
d) wyróżnienia

Punkty

Sposób potwierdzenia
Dyplom lub inne potwierdzenie
o uzyskanej nagrodzie w danej
imprezie, potwierdzenie udziału
organizatora imprezy.

4 pkt
3 pkt
3 pkt
2 pkt
2 pkt
1 pkt

Ad.2 Udział w wystawach, warsztatach, reprodukcja prac artystycznych, indywidualna
publikacja dzieła literackiego, realizacja własnych projektów związanych z działalnością
artystyczną(np. kompozycje, opracowania, nagrania) i inne formy upowszechniania
popularyzacji własnego dorobku twórczego.
Punkty
1.Wystawy:
a) indywidualne

4 pkt.

b) zagraniczne
c) międzynarodowe w Polsce
d) krajowe
Wydany katalog z wystawy

3 pkt.
2 pkt.
1 pkt.
2 pkt.

2. Plenery:
a) zagraniczne

4 pkt.

b) międzynarodowe w Polsce
c) krajowe
Udział w warsztatach

3 pkt.
2 pkt.
1 pkt.

Opublikowane
artystycznych

2 pkt.

reprodukcje

prac

Sposób potwierdzenia
Potwierdzenie udziału
imprezy

organizatora

Strona lub strony zawierające nazwisko
autora, tytuł publikacji

Potwierdzenie
imprezy

udziału

organizatora

Potwierdzenie
uczestnictwa
lub
ukończenia warsztatu
Strona lub strony zawierające nazwisko
autora,
tytuł
publikacji,
nazwę
czasopisma lub książki, datę wydania.

Indywidualna
literackiego

publikacja

dzieła

2 pkt.

Własne kompozycje, opracowania
muzyczne, nagrania
Inne formy upowszechniania i
popularyzacji własnego dorobku
twórczego
Inne formy osiągnięć artystycznych

2 pkt.
1 pkt.

Strona lub strony zawierające nazwisko
autora,
tytuł
publikacji,
nazwę
czasopisma lub książki, datę wydania.

Dokumentacja
wymienione we
artystyczne

potwierdzająca
wniosku działania

1 pkt.

1. Punkty uzyskane za w/w aktywności sumuje się.
Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować zaświadczeniem, które musi
zawierać informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie miejscu i
charakterze osiągnięcia.
2. Przez osiągnięcia artystyczne rozumie się osiągnięcia w dziedzinie sztuk
fotograficzno-plastycznych, literacko-poetyckich, teatralno – recytatorskich,
muzyczno-tanecznych.

IV.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM
LUB KRAJOWYM WRAZ ZE SKALĄ PUNKTOWĄ (max. 30 pkt)

1. Przez wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym w szczególności rozumie się osiągnięcia w poprzednim roku studiów.
2. Zasady ogólne:
a) przy ocenie wysokich wyników sportowych bierze się pod uwagę wyniki
w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa
w ustawie z dnia 25.06.2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz. 715 tj. z późn.
zm.) zgodnie z aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie internetowej
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
b) w przypadku, gdy student startował w kilku dyscyplinach, punkty przyznawane są
za jeden wynik (w jednej z dyscyplin) o najwyższej liczbie punktów,
c) w przypadku kiedy zawody podzielone są na etapy (np. eliminacje, półfinał, finał)
lub składają się z kilku oddzielnych zawodów, bierze się pod uwagę wynik
uzyskany w klasyfikacji końcowej.
3. Wnioski studentów musza być zaopiniowane przez dyrektora Centrum Sportu
i przedstawiciela KU AZS Politechniki Świętokrzyskiej.
4. Jeżeli student reprezentował Politechnikę Świętokrzyska w dyscyplinie, w której:
a) KU AZS PŚk. prowadzi zajęcia sportowe, powinien do wniosku dołączyć informacje
od trenera sekcji dotyczącą startu w imprezach sportowych,
b) KU AZS PŚk. nie prowadzi zajęć sportowych potwierdzenia startu w imprezie
dokonuje KU AZS Politechniki Świętokrzyskiej

Imprezy sportowe

Miejsce I- Miejsca
III
IV-X

Udział

1. Imprezy międzynarodowe
Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa
9 pkt
6 pkt
3 pkt
Europy, Akademickie Mistrzostwa Świata, Akademickie
Mistrzostwa Europy, Uniwersjada lub zawody tej rangi
dla osób niepełnosprawnych
2. Imprezy krajowe
Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski lub
6 pkt
3 pkt
1 pkt
zawody tej rangi dla osób niepełnosprawnych
3. Rozgrywki krajowe cykliczne*
a) Rozgrywki I ligi i wyżej lub liga tej rangi osób
5 pkt
4 pkt
3 pkt
niepełnosprawnych
b) Rozgrywki
II ligi lub liga tej rangi osób
4 pkt
3 pkt
2 pkt
niepełnosprawnych
c) Rozgrywki III Ligi lub
liga tej rangi osób
3 pkt
2 pkt
1 pkt
niepełnosprawnych
4. Dodatkowe
punkty
za
reprezentowanie
5 pkt
Politechniki Świętokrzyskiej
*Dotyczy tylko zawodników reprezentujących Politechnikę Świętokrzyską (zgłoszonych do
zawodów przez KU AZS PŚk.)
Powyższe osiągnięcia sportowe (poza Akademickimi Mistrzostwami Polski i pkt 3
tabeli) powinny być odpowiednio udokumentowane i potwierdzone przez
przedstawiciela władz właściwego polskiego związku sportowego.

V. Definicje
1)

a)

b)

c)

d)

Konferencja:
Przez konferencję należy rozumieć spotkanie naukowe, na którym wygłaszane są
referaty lub prezentowane są postery.
Konferencja międzynarodowa: udział przynajmniej 3 prelegentów z ośrodków
akademickich (lub instytucji branżowych, którzy w czasie konferencji przekazują
swoją wiedzę, a nie np. reklamują tę instytucję) spoza Polski.
Konferencja ogólnopolska: udział przynajmniej 3 prelegentów z ośrodków
akademickich (lub instytucji branżowych, którzy w czasie konferencji przekazują
swoją wiedzę, a nie np. reklamują tę instytucję) .
Konferencja regionalna: udział przynajmniej 3 prelegentów z ośrodków akademickich
(lub instytucji branżowych, którzy w czasie konferencji przekazują swoją wiedzę, a
nie np. reklamują tę instytucję) spoza macierzystej jednostki, przy której funkcjonuje
koło .
Konferencja lokalna: konferencja, która nie podlega pod punkty 1-3.

Na potrzeby punktacji do kategorii konferencji lokalnych zalicza się również sympozja, sesje
naukowe i festiwale naukowe, które są punktowane w taki sam sposób jak konferencje
naukowe.
2)
Czynny udział w konferencji – przejawia się poprzez wygłoszenie referatu lub
przedstawienie posteru.
3)

Konkurs (organizacja):

Konkurs jest sformalizowany, ma określony tytuł, tematykę, jury oraz warunki
uczestnictwa.
Konkurs regionalny - konkurs międzyuczelniany w ramach Kielc/woj.
świętokrzyskiego.
4)
Inne czasopismo - czasopismo naukowe lub popularnonaukowe, które nie znajduje
się na liście filadelfijskiej lub ministerialnej, posiada jednak numer ISBN, ISSN i jest
recenzowane. Może to być również czasopismo elektroniczne.
5)
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).
6)
Praktyki – za praktyki uważa się praktyki nie objęte programem nauczania
7)
Dzieło literackie – powieść, dramat, opowiadanie, tom wierszy, fraszek.

