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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA
DLA TEGOROCZNEGO MATURZYSTY
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE
§1
UPRAWNIENI
1.
Stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok
studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
1)
Laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
2)
Medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza polski w danym sporcie, o
którym mowa w przepisach o sporcie.
2.
Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego dołącza do wniosku
odpowiednio:
1)
Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub
olimpiady międzynarodowej;
2)
Zaświadczenie od właściwego związku sportowego o uzyskaniu miejsca medalowego w
współzawodnictwie sportowym o co najmniej tytuł mistrza polski.
§2
WYMAGANE DOKUMENTY – OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
1.
Certyfikat/dyplom/zaświadczenie wystawione przez organizatora zawierające dane takie jak:
1)
Imię I Nazwisko
2)
Nazwa Olimpiady
3)
Miejsce I data odbycia sie Olimpiady.
4)
Zdobyte miejsce
§3
WYMAGANE DOKUMENTY – OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
1.
Certyfikat/dyplom/Zaświadczenie wydane przez odpowiedni związek sportowy zawierający takie
dane jak:
1)
Imię i Nazwisko
2)
Nazwa Zawodów
3)
Zajęte miejsce
4)
Kontakt do organizatora
ROZDZIAŁ II SYSTEM PUNKTOWANIA OSIĄGNIĘĆ
§4
OCENIANIE
1.
Decyzje w zakresie przyznania stypendium podejmuje organ wskazany w Regulaminie.
2.
Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz.
3.
Osiągnięcia sportowe z różnych dyscyplin nie mogą być sumowane.
4.
W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do charakteru osiągnięć wskazanych przez Studenta we
wniosku o przyznanie stypendium rektora, Odwoławcza Komisja Stypendialna może wezwać
Studenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających wskazane osiągnięcia.
5.
Wyczerpanie środków przeznaczonych na stypendia rektora może stanowić negatywną przesłankę
decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej o ich przyznaniu.
6.
Wnioski Studentów oceniane są metodą punktową, tj. za każde uznane osiągnięcie naukowe, lub
wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów.
§5
1.
O pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów przyznanych studentowi w trzech
kategoriach:
1)
Olimpiada.
2)
Olimpiada przedmiotowa
3)
Mistrzostwa Polski
2.
Na listę rankingową może być wpisany student, który uzyskał co najmniej jeden punkt w jednej z
czterech kategorii, o których mowa.
3.
W ramach trzech kategorii, można uzyskać nie więcej niż:
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4.
5.
6.

7.
8.

1)
Olimpiada – laureat międzynarodowy - 100 pkt
2)
Osiągnięcia – laureat/finalista ogólnopolski - 50 pkt
3)
Medalista mistrzostw Polski 50 - pkt
Za wszystkie kategorie można uzyskać maksymalnie 200 punktów.
Student osiągnął faktycznie punktów (F)
1
Wskaźnik punktów za osiągnięcia (P) oblicza się według wzoru: P= /3 (Po+Pop+Pmp)
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
Po – Wskaźnik punktów za olimpiadę.
Pop – liczba punktów za Olimpiadę przedmiotową.
Pmp liczba punktów za Mistrzostwa Polski.
Stypendium przyznaje się w oparciu o liczbę punktów rankingowych (R).
Liczbę punktów rankingowych stanowiącą o miejscu na liście rankingowej podaje się z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, i oblicza według wzoru:
1
R= /100 (P x F)
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
R – liczba punktów rankingowych.
P – Wskaźnik punktów za osiągnięcia studenta,
F – Liczba faktycznie osiągniętych punktów za wszystkie osiągnięcie.
§6

Kryteria oraz liczba punktów przyznawana za osiągnięcia uprawniające do pobierania stypendium Rektora
dla tegorocznych maturzystów.
KATEGORIA

RODZAJ

ZASIĘG

LICZBA
PUNKTÓW

Olimpiada

Laureat

Międzynarodowy

100

Olimpiada
przedmiotowa

Laureat/
finalista

Ogólnopolski

50

Mistrzostwa
Polski

Medalista

Ogólnopolski

50

POTWIERDZENIE
Certyfikat/dyplom/zaświadczenie
wystawione przez organizatora
zawierające dane takie jak:
1. Imię I Nazwisko
2. Nazwa Olimpiady
3. Miejsce I data odbycia sie
Olimpiady
4. Zdobyte miejsce
Certyfikat/dyplom/Zaświadczenie
wydane przez odpowiedni związek
sportowy zawierający takie dane
jak:
1. Imię i Nazwisko
2. Nazwa Zawodów
3. Zajęte miejsce
4. Kontakt do organizatora

