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Załącznik nr 10 do Regulaminu świadczeń dla studentów PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego  w Tarnobrzegu 

 
ZASADY I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM  

REKTORA  
(dla studentów II i III roku studiów I-go stopnia, studentów II-go stopnia oraz  II,III,IV,V roku jedn olitych studiów 

magisterskich) 
 
Stypendium rektora mo że otrzyma ć student, który uzyskał za rok studiów wysok ą średni ą ocen lub posiada 
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportow e we współzawodnictwie mi ędzynarodowym lub 
krajowym.  
O przyznanie stypendium rektora, może ubiegać się student który: a) zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich i nadal kontynuuje studia ,b) jest studentem studiów drugiego stopnia. Stypendium rektora 
przyznawane jest na wniosek studenta przez Rektora.  

I. Podstawowe zasady 
1. W przypadku studentów II i III roku studiów I-go stopnia i studentów II,III, IV,V roku jednolitych studiów magisterskich wniosek 

powinien zawierać potwierdzoną przez dziekanat informację o uzyskanej średniej ocen, studenci II-go stopnia powinni do 
wniosku dołączyć zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej potwierdzające średnią ocen uzyskanych na ostatnim roku 
studiów pierwszego stopnia (wzór zaświadczenia określa załącznik nr 5 do Regulaminu), chyba że student ubiega się                            
o stypendium na podstawie średniej ocen uzyskanej w trakcie studiów pierwszego stopnia na Państwowej Uczelni Zawodowej 
im. prof. Stanisława Tarnowskiego na tym samym kierunku. Studenci ubiegający się o stypendium rektora posiadający 
osiągnięcia  naukowe, artystyczne lub sportowe powinni dołączyć do wniosku niezbędne dokumenty i opinie potwierdzające te 
osiągnięcia.  

2. Wniosek o stypendium rektora jest oceniany metodą punktową, tj. za średnią ocen, za przedstawione osiągnięcia lub 
aktywność naukową, artystyczną lub za przedstawiony wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów (zgodnie z 
tabelą w pkt. II). Ostateczna liczba punktów przyznana studentowi to suma punktów uzyskanych za osiągnięcia. Suma punktów 
decyduje o miejscu w rankingu. W przypadku, tej samej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie 
wyższa średnia ocen ze wszystkich ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim. Listy rankingowe najlepszych 
studentów są ustalane odrębnie dla studentów studiujących na pierwszym, drugim stopniu danego kierunku i jednolitych 
studiów magisterskich.  

3. Na liście rankingowej umieszcza się wszystkich studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium rektora,  
ze wskazaniem przyznanych punktów kwalifikacyjnych, uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej.  

4. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani na liście rankingowej zgodnie z zasadą określoną w ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, według której stypendia rektora przyznawane są w liczbie nie większej niż 10 % 
liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni i stanowią nie więcej niż 60 % środków przeznaczonych 
łącznie na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż 
dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.  

5. Za 100 % liczby studentów kierunku przyjmuje się liczbę studentów posiadających status studenta i wpisanych na dany rok 
akademicki (wg stanu na dzień 1 października). 

6. W przypadku niewypełnienia liczby 10 % uprawnionych do  uzyskania stypendium rektora na danym kierunku studiów spośród 
studentów, którzy uzyskali kolejno taką samą liczbę punktów, decydować będzie najwyższa średnia ze wszystkich ocen 
uzyskanych w poprzednim roku akademickim z dokładnością do czterech miejsc po przecinku z zachowaniem zasady 
określonej w § 36 ust.5 Regulaminu. 

7. W przypadku uzyskania przez grupę studentów  na listach rankingowych takiej samej liczby punktów, takiej samej średniej ocen 
ze wszystkich ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim oraz takiej samej średniej ocen z dokładnością do czterech 
miejsc po przecinku, która spowodowałaby przekroczenie limitu 10% liczby studentów, żaden student nie jest uprawniony do 
otrzymania stypendium rektora. 

8. Przy składaniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy można powołać się jedynie na błędy w sposobie przeliczenia 
punktów lub na brak uwzględnienia osiągnięcia wykazanego we wniosku.  

 
 
 
II. Zakres warto ści punktowych oraz kryteria oceny osi ągni ęć 

 

KRYTERIUM 
OCENY CHARAKTERYSTYKA LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB POTWIERDZENIA 

ŚREDNIA OCEN 

4,91 – 5,00 40 

Na podstawie dokumentacji przebiegu studiów 
pracownik dziekanatu potwierdza wyliczoną 
średnią ocen oraz terminy zaliczenia semestru 
zimowego i letniego. 

4,81 – 4,90 35 

4,71 – 4,80 33 

4,61 – 4,70 31 

4,51 – 4,60 29 

4,41 – 4,50 27 

4,30 – 4,40 25 

dodatkowe punkty dla studenta, który w poprzednim roku akademickim 
(w semestrze zimowym i letnim) nie przystąpił do żadnego egzaminu 
lub zaliczenia w terminach sesji poprawkowej 
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OSIĄGNIĘCIA 
NAUKOWE* 
 

Praca naukowa, udział w projektach badawczych lub ba daniach naukowych  

 

 

Udział w projekcie badawczym prowadzonym na 
Uczelni lub przy współpracy z innymi ośrodkami 
akademickimi lub naukowymi. 

 
4 

Sposób potwierdzenia: 
zaświadczenie instytucji prowadzącej projekt 
badawczy lub badania naukowe lub kierownika 
projektu badawczego/ badań naukowych, 
zawierające informacje  podane w opisie 
osiągnięcia. 
 

Opis osiągnięć: 
• okres uczestnictwa w projekcie badawczym 

lub badaniach naukowych, 
• nazwa ośrodka akademickiego lub jednostki 

organizacyjnej uczelni, 
• opis zadań wykonywanych w ramach projektu 

badawczego/ badań naukowych. 

Udział w badaniach naukowych prowadzonych 
przez jednostki organizacyjne Uczelni. 
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Publikacje naukowe w formie ksi ążki lub w czasopismach naukowych 

 
• publikacja książki o charakterze naukowym,  
• publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym 

umieszczonym w aktualnym wykazie 
czasopism punktowanych (lista A) 
ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, 

Autorstwo  Współautorstwo Sposób potwierdzenia: 
• zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się 

drukiem publikacji (książki/ rozdziału książki 
lub monografii; w przypadku rozdziału  
w książce dodatkowo strona tytułowa rozdziału   
z nazwiskiem autora lub spis treści z tytułem 
rozdziału i nazwiskiem autora, 

• zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się 
drukiem artykułu w czasopiśmie lub pierwsza 
strona artykułu z podaniem nr ISSN (jeśli na 
pierwszej stronie artykułu nie ma nr ISSN, 
kserokopia stopki wydawniczej czasopisma  
z tym numerem), 

• zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się 
drukiem artykułu w czasopiśmie studenckiego 
ruchu naukowego, zeszycie naukowym/ 
specjalistycznym z podanym numerem ISSN 
lub kserokopia pierwszej strony artykułu  
z nazwiskiem autora i stopki wydawniczej 
czasopisma, 

• kserokopia artykułu zawierająca nazwisko 
autora oraz tytułu artykułu lub pierwsza strona 
publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym 
oraz stopka wydawnicza wydawnictwa  
z podanym numerem ISBN lub ISSN, 

• zaświadczenie z wydawnictwa potwierdzające 
publikację elektroniczną na stronie WWW lub 
na nośnikach fizycznych (np. CD-ROM)  
z podanym numerem ISBN lub ISSN. 

 
Opis osiągnięć: 
• tytuł publikacji (książki, artykułu, rozdziału, 

monografii),  
• miejsce wydania (nazwa czasopisma, tytuł 

książki),  
• rodzaj publikacji (publikacja książkowa, artykuł 

w czasopiśmie, monografia, publikacja 
pokonferencyjna), 

• autor lub współautor, 
• wydawnictwo, data wydania publikacji, 
• numer ISBN lub ISSN jeżeli został nadany, 
• w przypadku internetowych wersji czasopism 

naukowych należy podać adres strony www, 
na której jest dostępna publikacja. 

10 5 

• monografii o charakterze naukowym, 
• publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym 

umieszczonym w aktualnym wykazie 
czasopism punktowanych (lista B) 
ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, 
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• publikacja artykułu/referatu w czasopiśmie 
uczelnianym, w zeszycie naukowym/ 
specjalistycznym/ publikacja w materiałach 
pokonferencyjnych lub w formie elektronicznej 
np. na stronie internetowej ośrodka 
badawczego. 

4 2 

Aktywna praca w kole naukowym 

• kompleksowe przeprowadzenie projektów 
naukowych, 

4 
 
Sposób potwierdzenia: 
• potwierdzenie w formie opinii, zaświadczenia 
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• działalność w sferze badań naukowych  
w ramach działalności koła, 

• organizowanie konferencji, debat, sympozjów, 
• organizowanie na terenie Uczelni wykładów 

gościnnych, odczytów, prelekcji  
o charakterze naukowym lub 
popularnonaukowym, 

• współpraca ze studenckimi organizacjami 
naukowymi lub kołami naukowymi 
działającymi w innych ośrodkach 
akademickich. 

3 

opiekuna koła naukowego o czynnym udziale 
studenta w ramach działalności koła 
naukowego, formie aktywności. 

 
Opis osiągnięć: 
należy podać krótki opis wykonywanej pracy  
w ramach koła naukowego. 

 
Uznaje się działalność tylko w jednym kole 
naukowym, wskazanym przez studenta  

Nagrody i udział w konkursach naukowych  

Miejsce medalowe  
w naukowych 
konkursach/festiwalach/ 
olimpiadach,  

Międzynarodowych 10 
Sposób potwierdzenia: 
• zaświadczenie lub dyplom organizatora 

konkursu potwierdzające zajęcie medalowego 
miejsca w naukowych konkursach/ 
olimpiadach dla studentów, 

• zaświadczenie od organizatora konkursu/ 
olimpiady o zakwalifikowaniu się w drodze 
eliminacji do finału w naukowym 
konkursie/olimpiadzie. 
 

Opis osiągnięć: 
• data i miejsce uzyskania nagrody/ udziału  

w konkursie, 
• nazwa konkursu, organizatora konkursu, 
• uzyskane miejsce, 
• zakres tematyczny konkursu. 

Ogólnopolskich 6 

zakwalifikowanie się  
w drodze eliminacji do 
finału w naukowych 
konkursach/ festiwalach/ 
olimpiadach. 

Międzynarodowych 5 

Ogólnopolskich 3 

Udział w konferencjach naukowych  

O zasięgu mi ędzynarodowym: Sposób potwierdzenia: 
• zaświadczenie organizatora konferencji/ 

sympozjum/ sesji naukowej, w którym muszą 
być podane: nazwisko autora, data 
konferencji/ sympozjum/ sesji naukowej, tytuł 
wygłoszonego referatu, 

• kopia materiału pokonferencyjnego 
zawierającego nazwisko osoby występującej  
z referatem, prezentacją. 
 

Opis osiągnięć: 
• nazwa konferencji, data i miejsce konferencji,  
• zasięg konferencji (międzynarodowa, 

ogólnopolska, uczelniana), 
• rodzaj wystąpienia (z własnym referatem/ 

prezentacją, współautor referatu/prezentacji), 
• tytuł referatu/ prezentacji. 
 
W przypadku wygłoszenia tego samego referatu 
na kilku konferencjach, należy podać tę, która 
jest wyżej punktowana. Punktowany jest 
wyłącznie czynny udział w konferencji poprzez  
wygłoszenie referatu / prezentacji. 

wystąpienie z własnym referatem/ prezentacją, 4 

wystąpienie z referatem/ prezentacją jako 
współautor. 

2 

O zasięgu ogólnopolskim:  

wystąpienie z własnym referatem/ prezentacją, 3 

wystąpienie z referatem/ prezentacją jako 
współautor. 1 

O zasięgu uczelnianym 

wystąpienie z własnym referatem/ prezentacją, 2 

wystąpienie z referatem/ prezentacją jako 
współautor. 1 

Studia według indywidualnego programu studiów  (real izowane zgodnie z zasadami okre ślonymi                        
w Regulaminie studiów)  

studia według indywidualnego programu studiów 
pod kierunkiem opiekuna naukowego. 2 

Sposób potwierdzenia: 
• indywidualny program studiów zatwierdzony 

przez radę wydziału, 
• zaświadczenie opiekuna naukowego  

o realizacji studiów. 
 
Opis osiągnięć: 
należy podać datę rozpoczęcia studiów według 
indywidualnego programu studiów, nazwisko 
opiekuna naukowego. 
 
Indywidualnego programu studiów nie traktujemy 
na równi z indywidualną organizacja studiów. 

OSIĄGNIĘCIA 
ARTYSTYCZNE** 
 

 

Wystawy, plenery 

o zasięgu międzynarodowym, 10 
Sposób potwierdzenia: 
• dyplom lub inne potwierdzenie o uzyskanej 

nagrodzie w danej imprezie, potwierdzenie 
udziału organizatora imprezy. 
 

Opis osiągnięć: 
należy podać miejsce i nazwę wystawy, datę 
prezentacji dzieła, tytuł dzieła artystycznego, 

o zasięgu krajowym. 8 
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zaświadczenie organizatora. 

Osiągni ęcia w konkursach, festiwalach, koncertach, przegl ądach artystycznych  

o zasięgu 
międzynarodowym 

laureaci i miejsca 
nagrodzone, 

8 Sposób potwierdzenia: 
 
• dyplom lub inne potwierdzenie o uzyskanej 

nagrodzie w danej imprezie, potwierdzenie 
udziału organizatora imprezy wraz  
z informacją o miejscu, terminie, nazwie 
konkursu, festiwalu, koncertu, przeglądu. 
 

Opis osiągnięć: 
należy podać datę i miejsce uzyskania nagrody/ 
udziału w konkursie, nazwę i organizatora 
konkursu, uzyskane miejsce, zakres tematyczny, 
rodzaj nagrody. 

 

wyróżnienia  5 

o zasięgu krajowym 

laureaci i miejsca 
nagrodzone, 

6 

wyróżnienia. 3 

Publikacje (reprodukcja) dzieła 
plastycznego, literackiego  
lub muzycznego itp. 

3 
Sposób potwierdzenia: 
 
• zaświadczenie wydawcy o ukazaniu się 

publikacji dzieła artystycznego/ nazwisko 
autora, tytuł publikacji/ nazwę książki 
artystycznej/ albumu. 

• zaświadczenie potwierdzające udział  
w projektach o charakterze kulturalnym, 
nazwa projektu, forma nagrody, wyróżnienia. 

Inne formy osi ągni ęć artystycznych np. 
czynne uczestnictwo w projektach lub 
innych przedsi ęwzięciach 
o charakterze kulturalnym, które zostały 
wyró żnione lub nagrodzone przez 
upowa żnione gremia. 

1 

OSIĄGNIĘCIA 
SPORTOWE*** 
 

 
Ranga mi ędzynarodowa 
 
Udział w Igrzyskach 
Olimpijskich lub 
Paraolimpijskich, Mistrzostwa 
Świata, Mistrzostwa Europy, 
Akademickie Mistrzostwa 
Świata, Akademickie 
Mistrzostwa Europy, 
Uniwersjada 
(w tym dla osób 
niepełnosprawnych) 

miejsca 
medalowe 15 

Sposób potwierdzenia: 
osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone 
komunikatem opublikowanym przez organizatora 
zawodów lub dyplomem, zawierającym nazwisko 
i imię uczestnika oraz informacje określone  
w opisie osiągnięcia lub zaświadczenie 
właściwego związku sportowego. Załączniki 
wyników sportowych wymagają potwierdzenia 
przez Klub Uczelniany AZS PUZ  
w Tarnobrzegu. 
 
Opis osiągnięć: 
należy podać nazwę i datę zawodów, dyscyplinę 
sportową, uzyskane miejsce w zawodach, 
nazwę organizatora zawodów.  
 
Liczy się najwyżej punktowany wynik sportowy.  
 

Ranga krajowa 

Mistrzostwa Polski, 
Akademickie Mistrzostwa 
Polski  (w tym dla osób 
niepełnosprawnych) 

miejsca 
medalowe 
 

10 

Puchar Polski, Akademicki 
Puchar Polski  (w tym dla osób 
niepełnosprawnych) 

miejsca 
medalowe 8 

Akademickie Mistrzostwa 
Województwa Podkarpackiego 
(w tym dla osób 
niepełnosprawnych) 

miejsca 
medalowe 

indywidualnie 3 

dru żynowo 2 

miejsca 4-6 
indywidualnie 2 

dru żynowo 1 

 

* OSIAGNIĘCIA NAUKOWE: 
• punktowany jest wyłącznie czynny udział w konferencji poprzez wygłoszenie referatu/ prezentacji, 
• w przypadku wygłoszenia tego samego referatu na kilku konferencjach, należy podać tę, która jest wyżej punktowana, 
• punktowane są wyłącznie wydane publikacje, 
• w przypadku publikacji tego samego artykułu/ referatu w kilku czasopismach, publikacja może być punktowana tylko raz 

i należy podać tę, która jest wyżej punktowana, 
• za osiągnięcia naukowe nie uznaje się działalności organizacyjnej przy organizacji konferencji, pikników naukowych itp. 
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• w przypadku publikacji oraz udziału aktywnego w konferencjach naukowych w ramach działalności różnych kół 
naukowych punktowane są wszystkie publikacje  z zachowaniem zasad, że punktowana jest tylko jedna konferencja                    
z każdego zasięgu  oraz po jednej z każdego przedziału. 
 

** OSIAGNIĘCIA ARTYSTYCZNE: 
• za dziedziny sztuki uznaje się fotografię, kinematografię, literaturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę, sztukę użytkową, 

muzykę, taniec, teatr. 
• jeżeli student uzyskał osiągnięcie, które można zakwalifikować do więcej niż jednego  

z wymienionych kryteriów, należy wybrać jedno najwyżej punktowane, 
• za osiągnięcia artystyczne nie uznaje się działalności organizacyjnej związanej ze sztuką, tj. wystaw, koncertów. 

 

*** OSIAGNI ĘCIA SPORTOWE: 
• student uzyskuje punkty wyłącznie za jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie sportowe, 
• osiągnięcia w ramach sportu akademickiego potwierdzone mogą być przez właściwe organizacje Akademickiego 

Związku Sportowego.  


