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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA
ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE
§1
UPRAWNIENI
1.
Uprawnionym do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwanym dalej
stypendium, jest każdy student spełniający warunki określone regulaminem świadczeń dla studentów
LSW.
2.
O stypendium może ubiegać się student przyjęty na pierwszy 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.
3.
Stypendium Rektora przyznawane jest na wniosek Studenta złożony w wyznaczonych terminach w
Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego.
4.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej, może otrzymać student
który:
1)
Uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe lub
osiągnięcia
2)
Artystyczne lub wysokie wyniki sportowe i;
3)
Zaliczył w poprzednim roku studiów wszystkie przedmioty przewidziane planem i programem
studiów kierunku z uwzględnieniem indywidualnych decyzji dotyczących danego studenta (tzn.
Uzyska pełną rejestrację na kolejny rok studiów).
5.
Liczbę Studentów uprawnionych do otrzymania Stypendium Rektora ustala się w oparciu o dane na
temat Studentów danego kierunku studiów na dzień 1 października aktualnego roku akademickiego.
6.
Podstawą przyznania stypendium jest miejsce na liście rankingowej na danym kierunku.
7.
Środki z dotacji przeznaczone na Stypendium Rektora przyznawane są w roku akademickim w
liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów. Proporcjonalnie w
semestrze zimowym 9%, zaś w semestrze letnim – uzupełnienie do 10%.
8.
Komisja Uczelniana może przyznać stypendium większej liczbie studentów z uwzględnieniem
Regulaminu świadczeń dla studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej, zwanym dalej Regulaminem, w
sytuacji gdy pierwotna decyzja zostaje zmieniona lub wniosek został złożony po terminie.
9.
W przypadku, gdy liczba studentów zakwalifikowana do najniższego przedziału punktowego listy
rankingowej jest większa niż próg procentowy, wówczas kolejność na liście rankingowej spośród tych
osób ustala się w oparciu o wysokość uzyskanej średniej ocen.
10.
W przypadku, gdy w dalszym ciągu przekroczony jest próg procentowy. ze względu na
uzyskanie jednakowej liczby punktów przez studentów, listę rankingową pomniejsza się o grupę
punktową, która powoduje przekroczenie progu punktowego.
§2
KATALOG OSIĄGNIĘĆ NIEPUNKTOWANYCH:
1.
Udział w wymianach międzynarodowych objętych programem Erasmus + oraz udział w wymianach
międzyuczelnianych objętych programem MOST.
2.
Organizacja, prowadzenie oraz udział w kursach, spotkaniach panelowych, spotkaniach z
przedstawicielami firm i instytucji, szkoleniach, szkołach letnich, warsztatach oraz wykładach
otwartych.
3.
Działalność charytatywna.
4.
Osiągnięcia sportowe na szczeblu niższym niż krajowy.
5.
Publikacje złożone do druku oraz do recenzji.
6.
Publikacje o charakterze nienaukowym.
7.
Certyfikaty językowe oraz inne certyfikaty poświadczające ukończenie kursów, warsztatów szkoleń
itp.
8.
Bierny udział w konferencjach, sympozjach oraz sesjach naukowych.
9.
Prowadzenie stron oraz fanpage`y na portalach w mediach społecznościowych.
10. Członkostwo w organizacjach studenckich oraz kołach naukowych.
11. Osiągnięcia wynikające z programu studiów.
§3
DOKUMENTOWANIE
1.
Wszystkie wykazane osiągnięcia powinny być odpowiednio udokumentowane. Nie należy wpisywać
osiągnięć objętych programem studiów.
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są osiągnięcia Studenta uzyskane w poprzednim roku
akademickim lub szkolnym.
Przyjęta w Uczelni średnia ocen to średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów zaliczonych w
poprzednim roku studiów zgodnych z planem i programem studiów dla kierunku oraz przedmiotów
wynikających z indywidualnych decyzji dotyczących studenta, uzyskanych w poprzednim roku
studiów, także z przedmiotów stanowiących różnice programowe. Średnią arytmetyczną stanowi
wynik w postaci liczby z zaokrągleniem do trzech miejsc po przecinku.
Zaliczenia bez oceny z notą „zal”, która nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej, nie są
uwzględniane przy obliczaniu średniej ocen.
Student składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w
terminie określonym w Regulaminie, do Komisji Uczelnianej za pośrednictwem jednostki
organizacyjnej uczelni obsługującej organ przyznający stypendium, bądź za pośrednictwem
dziekanatu właściwego wydziału, w trybie normalnym lub szczególnym.
Do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów, za zgodą studenta, dokumenty
potwierdzające średnią uzyskanych ocen studenta, może dołączyć Uczelnia.
Do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów, zamiast oryginału, student może
dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne
lub sportowe po uprzednim poświadczeniu, przez pracownika Uczelni, zgodności tych dokumentów z
oryginałem.
§4

WYMAGANE DOKUMENTY –ŚREDNIA OCEN
1.
Zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok studiów I stopnia (jeśli ostatni rok studiów trwał jeden
semestr to za ten semestr) dla studentów ubiegających się o Stypendium Rektora.
WYMAGANE DOKUMENTY – OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
1.
Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki lub kserokopia strony tytułowej i stopki
wydawniczej z numerem ISBN. W przypadku rozdziału w książce – dodatkowo strona tytułowa
rozdziału.
2.
Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki zawierającej rozdział autorstwa
studenta lub zamieszczeniu dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej; kserokopia strony tytułowej i
stopki wydawniczej z numerem ISBN i dodatkowo strona tytułowa rozdziału z nazwiskiem autora lub
spis treści z tytułem rozdziału i nazwiskiem autora.
3.
Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie lub pierwsza strona
artykułu z podanym numerem ISSN. Jeśli na pierwszej stronie artykułu nie ma numeru ISSN,
kserokopia stopki wydawniczej czasopisma z tym numerem.
4.
Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem referatu w czasopiśmie uczelnianym,
zeszycie naukowym/specjalistycznym/fachowym z podanym numerem ISSN lub kserokopia
pierwszej strony artykułu z nazwiskiem autora i stopki wydawniczej czasopisma.
5.
Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się wydawnictwa elektronicznego na nośnikach fizycznych
(np. CD-ROM, DVD-ROM) z podanym numerem ISBN, numerem wydawcy lub kserokopia okładki
wydawnictwa umożliwiająca ustalenie autorstwa i roku wydania.
6.
Zaświadczenie wydawnictwa internetowego potwierdzające publikację elektroniczną na stronie www
z numerem ISSN czasopisma elektronicznego, nazwiskiem autora, tytułem i datą publikacji.
7.
Kserokopię strony zawierającej informację o autorze, tytule i rodzaju publikacji, dokładnej dacie i
miejscu wydania.
8.
Kserokopia artykułu zawierająca nazwisko autora i tytuł artykułu lub pierwsza strona publikacji w
wydawnictwie pokonferencyjnym oraz stopka wydawnicza z podanym numerem ISBN lub ISSN.
9.
Zaświadczenie od organizatora konkursu/festiwalu/olimpiady o zakwalifikowaniu się w drodze
eliminacji do finału w naukowym konkursie/ festiwalu/olimpiadzie międzynarodowej, ogólnopolskiej
lub uczelnianej.
10. Zaświadczenia od organizatora konferencji, sympozjum, sesji naukowej w których będą podane:
termin konferencji, sympozjum, sesji naukowej, tytuł wygłoszonego referatu lub tytuły
przedstawionego posteru.
11. Do wniosku należy dołączyć:
1)
Oficjalny program lub opublikowane sprawozdanie z konferencji, sesji naukowej bądź
zaświadczenie od organizatora, w którym znajdować się będą następujące dane:
a)
Imię i nazwisko wnioskodawcy.
b)
Data, miejsce konferencji, sesji.
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12.

c)
Podmiot organizujący.
d)
Temat konferencji, sesji oraz forma i tytuł wystąpienia.
W innym przypadku należy złożyć Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowego
miejsca w naukowych lub/i artystycznych konkursach, festiwalach lub/i olimpiadach dla studentów w
roku akademickim, który bierze się pod uwagę przy tworzeniu rankingu punktowego, wraz z wyżej
wymienionymi danymi.

WYMAGANE DOKUMENTY – OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
1.
Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym zaświadczeniem lub dyplomem, które
musza zawierać:
1)
Informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze
osiągnięcia.
WYMAGANE DOKUMENTY – OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
1.
Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu członka kadry narodowej.
2.
Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowych miejsc w punktowanych imprezach
sportowych.
3.
Zaświadczenia potwierdzające zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do zawodów i występy w
punktowanych imprezach sportowych.
4.
Każde osiągnięcie sportowe należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, które musi:
1)
Zawierać informację o wnioskodawcy, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia,
potwierdzonym przez polski związek sportowy (wykaz związków sportowych –
http://msport.gov.pl/polskie-zwiazki-sportowe), związek sportowy o zasięgu ogólnokrajowym
działający w środowisku akademickim lub przez właściwą organizację krajową zajmującą się
sportem, także osób niepełnosprawnych.
§5
URLOPY
1.
Student powracający z urlopu okolicznościowego długoterminowego lub urlopu dziekańskiego, który
przed udzieleniem urlopu uzyskał już, w poprzednim roku akademickim, prawo do otrzymania
stypendium na podstawie średniej ocen i osiągnięć z ostatniego zaliczonego roku studiów może:
1)
Ubiegać ponownie o stypendium na podstawie ww. średniej ocen oraz osiągnięć tylko za
miesiące stanowiące różnice pomiędzy liczbą już wypłaconych świadczeń a ustawowo
należną liczbą wypłat stypendiów w danym roku.
2)
Może ubiegać się o przyznanie stypendium na postawie średniej ocen, osiągnięć naukowych,
artystycznych i sportowych uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym okres
przebywania na urlopie okolicznościowym długoterminowym lub urlopie dziekańskim.
3)
Wypłata przyznanego stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu w którym
miała miejsce ostatnia wypłata stypendiów w związku z udzielaniem urlopu okolicznościowego
długoterminowego lub urlopu dziekańskiego.
4)
Wobec studenta powracającego z urlopu stosuje się przepisy oraz stawki obowiązujące w roku
akademickim, w którym podejmuje kształcenie po powrocie z urlopu.
2.
Po wznowieniu studiów, zgodnie z obowiązującym w dniu wznowienia regulaminem studiów, student
ma prawo do ubiegania się o stypendium rektora pod warunkiem zaliczenia w poprzednim roku
studiów wszystkich przedmiotów przewidzianych planem i programem studiów kierunku z
uwzględnieniem indywidualnych decyzji dotyczących danego studenta.
3.
Wobec studentów rozpoczynających studia od semestru letniego stosuje się przepisy oraz stawki
stypendium obowiązujące w dacie wydawania decyzji.
§6
STUDENCI Z PRZENIESIENIA
1.
Student, który ukończył studia pierwszego stopnia poza Lubelską Szkołą Wyższą, zobowiązany jest
złożyć wraz z wnioskiem o stypendium zaświadczenie wystawione przez uczelnię, w której odbył
studia, z informacjami dotyczącymi:
1)
Średniej ocen ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów I stopnia z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku dla studiów 3 letnich lub średniej ze wszystkich
uzyskanych ocen z ostatniego semestru studiów z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku dla studiów 3,5 letnich.
2)
Daty ukończenia studiów.
3)
Skali ocen.
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2.

3.

Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni do Lubelskiej Szkoły Wyższej, potwierdzenia średniej
ocen za poprzedni rok studiów, w tym również średniej ocen z poprzedniego semestru studiów, z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, dokonuje pracownik Uczelni.
Student, który nie może dostarczyć zaświadczenia o wysokości średniej ocen z ostatniego roku
studiów, musi dostarczyć, potwierdzony przez pracownika Uczelni, wykaz wszystkich przedmiotów
wraz ocenami i przyporządkowanymi im punktami ECTS, w celu określenia średniej ocen zgodnie z
zasadami określonymi w Regulaminie.

ROZDZIAŁ II SYSTEM PUNKTOWANIA OSIĄGNIĘĆ
§7
OCENIANIE
1.
Decyzje w zakresie przyznania stypendium podejmuje organ wskazany w Regulaminie.
2.
Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz, np. w przypadku wygłoszenia referatu na wielu
konferencjach należy wskazać tę, która jest najwyżej punktowana.
3.
Osiągnięcia sportowe z różnych dyscyplin mogą być sumowane – uwzględnia się najwyższe
osiągnięcia z danej dyscypliny.
4.
Ocenie podlegają wyłącznie publikacje opublikowane w roku, za który Student ubiega się o
stypendium.
5.
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.
6.
Wyczerpanie środków przeznaczonych na stypendia rektora może stanowić negatywną przesłankę
decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej o ich przyznaniu.
7.
Wnioski Studentów oceniane są metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane
osiągnięcie naukowe, artystyczne (z preferencją dla osiągnięć związanych z kierunkiem studiów) lub
wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów.
§8
1.
O pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów przyznanych studentowi w czterech
kategoriach:
1)
Wysoka średnia ocen.
2)
Osiągnięcia naukowe.
3)
Osiągnięcia artystyczne.
4)
Wysokie wyniki sportowe.
2.
Na listę rankingową może być wpisany student, który uzyskał co najmniej jeden punkt w jednej z
czterech kategorii, o których mowa w ust. 1.
3.
W ramach czterech kategorii, można uzyskać nie więcej niż:
1)
Wysoka średnia ocen - 110 pkt
2)
Osiągnięcia naukowe - 300 pkt
3)
Osiągnięcia artystyczne - 150 pkt
4)
Osiągnięcia sportowe - 270 pkt
4.
Za wszystkie kategorie można uzyskać maksymalnie 830 punktów.
5.

Student osiągnął faktycznie punktów (F)

6.

Wskaźnik punktów za osiągnięcia (P) oblicza się według wzoru: P= /4 (Po+Pn+Pa+Ps)
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
P – Wskaźnik punktów za osiągnięcia danego studenta.
Po – liczba punktów za średnią ocen.
Pn liczba punktów za osiągnięcia naukowe.
Pa – liczba punktów za osiągnięcia artystyczne.
Ps – liczba punktów za wyniki sportowe.
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:

7.
8.

1

R= 1/100 (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.
§9

5
KRYTERIUM: WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE – ŚREDNIA Z OCEN
Punkty do stypendium rektora w części za wyniki w nauce może otrzymać student, który spełnia
łącznie warunki:
1)
Spełnił pełne wymagania rejestracyjne określone dla pierwszego roku studiów I stopnia w
rozumieniu Regulaminu studiów w Lubelskiej Szkole Wyższej.
2)
Od początku studiów zaliczył wszystkie przedmioty, których zaliczenie jest warunkiem pełnej
rejestracji na następny etap studiowania zgodnie z Regulaminu studiów w Lubelskiej Szkole Wyższej
3)
Nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej, uzyskał w poprzednim roku studiów (w czasie
dwóch poprzednich semestrów) liczbę punktów zaliczeniowych (ECTS) zgodną z planem studiów.
4)
Uzyskał w poprzednim roku studiów (w czasie dwóch poprzednich semestrów) średnią ocen
nie niższą niż 4,00, liczoną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, będącą średnią ważoną ocen
łącznych z wszystkich przedmiotów z wagami proporcjonalnymi do liczby przyporządkowanych im punktów.
5)
Do średniej ocen nie wlicza się ocen z przedmiotów powtarzanych w poprzednim roku
studiów.
2.
Student, który uzyskał ponadprogramowo punkty ECTS z poprzedniego roku studiów w latach
ubiegłych oraz uzyskał w ostatnim roku studiów (w czasie dwóch poprzednich semestrów) co
najmniej 40 punktów zaliczeniowych (ECTS), może otrzymać punkty do stypendium rektora w części
za wyniki w nauce.
3.
Procedura przyznania punktów za wyniki w nauce polega na przeliczeniu średniej ocen studenta na
punkty.
4.
STYPENDIUM REKTORA NIE PRZYSŁUGUJE studentowi, któremu został przesunięty termin
złożenia pracy dyplomowej, na podstawie Regulaminu studiów w Lubelskiej Szkole Wyższej.
5.
WYSOKA ŚREDNIA
1)
Przez wysoką średnią ocen rozumie się średnią ocen nie mniejszą niż 4,00. Średnią ocen
podaje się z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku w skali ocen od 2 do 5. Średnia
ocen poniżej 4,00 nie podlega punktacji.
2)
Średnia ocen (średnia ocen uprawniająca do stypendium dla najlepszych studentów nie
może być mniejsza niż 4,0).
1.

TABELA 1: Zestawienie punktów przypisanych poszczególnym średnim ocen

ŚREDNIA OCEN

PRZYZNANE PUNKTY

5,00

110

4,90-4,99

105

4,80-4,89

100

4,70-4,79

95

4,60-4,69

90

4,50-4,59

85

4,40-4,49

80

4,30-4,39

75

4,20-4,29

70

4,10-4,19

65

4,00-4,09

60
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§ 10
KRYTERIUM: SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE.
1.
Zasady ogólne otrzymania punktów za osiągnięcia naukowe:
1)
Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz, np. W przypadku wygłoszenia tego samego
referatu na wielu konferencjach, należy podać tę, która jest najwyżej punktowana;
2)
Punkty za osiągnięcia naukowe sumują się, przy czym maksymalna liczba punktów nie może
przekroczyć 10 punktów;
2.
Sposób dokumentowania osiągnięć naukowych - wymagane dokumenty:
1)
Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki lub kserokopia strony tytułowej i
stopki wydawniczej z numerem ISBN; w przypadku rozdziału w książce dodatkowo strona
tytułowa rozdziału z nazwiskiem autora lub spis treści z tytułem rozdziału i nazwiskiem autora.
2)
Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie lub pierwsza
strona artykułu z podanym numerem ISSN. Jeśli na pierwszej stronie artykułu nie ma numeru
ISSN, kserokopia stopki wydawniczej czasopisma z tym numerem;
3)
Zaświadczenie z wydawnictwa potwierdzające publikację elektroniczną na stronie WWW lub
na nośnikach fizycznych (np. CD-ROM, DVD-ROM) z podanym numerem ISBN lub ISSN. W
przypadku nośnika fizycznego alternatywnie kserokopia okładki wydawnictwa umożliwiająca
ustalenie autorstwa i roku wydania.
4)
Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie studenckiego
ruchu naukowego, zeszycie naukowym/specjalistycznym/fachowym z podanym numerem
ISSN lub kserokopia pierwszej strony artykułu z nazwiskiem autora i stopki wydawniczej
czasopisma;
5)
Kserokopia artykułu zawierająca nazwisko autora oraz tytuł artykułu lub pierwsza strona
publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym oraz stopka wydawnicza wydawnictwa z
podanym numerem ISBN lub ISSN.
6)
Zaświadczenie od organizatora konferencji/sympozjum/sesji naukowej, w którym muszą być
podane: nazwisko autora, data konferencji/sympozjum/sesji naukowej, tytuł wygłoszonego
referatu lub tytuł przedstawionego posteru.
7)
Zaświadczenie lub dyplom potwierdzające zajęcie medalowego miejsca w naukowych
konkursach/festiwalach/olimpiadach dla studentów w roku akademickim, który bierze się pod
uwagę przy przyznawaniu punktów za osiągnięcia naukowe.
8)
Zaświadczenie od organizatora konkursu/festiwalu/olimpiady o zakwalifikowaniu się w drodze
eliminacji do finału w naukowym konkursie/festiwalu/olimpiadzie międzynarodowej,
ogólnopolskiej lub uczelnianej.
9)
Potwierdzona kopia zaświadczenia o uzyskaniu patentu/wzoru użytkowego.
10) Potwierdzona kopia zgłoszenia patentowego/zgłoszenia wzoru użytkowego.
3.
Przykładowe osiągnięcia naukowe, które nie będą brane pod uwagę:
1) Publikacje o charakterze nienaukowym (np. Relacja z konferencji, artykuł w prasie
codziennej, felieton).
2) Artykuły lub publikacje, które jeszcze nie ukazały się i są w recenzji lub w druku.
3) Bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych.
4) Udział w wykładach otwartych, warsztatach lub spotkaniach panelowych oraz w
spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji.
5) Udział w konkursach, festiwalach i olimpiadach oraz eliminacjach do konkursów, festiwali i
olimpiad.
6) Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe i prezentacje posterowe.
7) Inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe (np. Nagrody rektora lub
dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje).
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
1.
Przez osiągnięcia naukowe rozumie się:
1)
Prace naukowe oraz popularnonaukowe opublikowane w poprzednim roku akademickim (roku
studiów - dla studentów kierunków realizowanych w ramach projektów Unii Europejskiej oraz
dla studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego). W przypadku
wielokrotnej publikacji tego samego dzieła, należy wykazać publikację z najwyższą punktacją,
która jako jedyna będzie podlegać punktacji.
2)
Czynny udział w konferencjach, sesjach naukowych oraz zawodach, konkursach naukowych w
poprzednim roku akademickim (roku studiów - dla studentów kierunków realizowanych w
ramach projektów Unii Europejskiej oraz dla studentów rozpoczynających pierwszy rok
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2.

3.

studiów od semestru letniego). W przypadku wygłoszenia tego samego referatu na wielu
konferencjach, sesjach, należy wykazać konferencję lub sesję z najwyższą punktacją, która
jako jedyna będzie podlegać punktacji.
Pod warunkiem, że osiągnięcia naukowe, nie stanowiły podstawy do zaliczenia przedmiotu objętego
programem studiów, przez osiągnięcia naukowe rozumie się także:
1)
Uzyskanie grantu badawczego.
2)
Udział w programie badawczym.
3)
Udział w programie:
a)
Uczenie się przez całe życie ERASMUS.
b)
Udział w programie mobilności studentów i doktorantów MOST.
c)
Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języków obcych oraz aktywną pracę
w kole naukowym Lubelskiej Szkoły Wyższej, jeżeli powyższe miało miejsce w
poprzednim roku akademickim (roku studiów - dla studentów kierunków realizowanych
w ramach projektów Unii Europejskiej oraz dla studentów rozpoczynających pierwszy
rok studiów od semestru letniego).
d)
W przypadku osiągnięcia naukowego: uczestnictwo w programie: ERASMUS, nie jest
punktowany wyjazd studentów na praktykę w ramach ww. programu.
W przypadku osiągnięcia naukowego: aktywna praca w kole naukowym Lubelskiej Szkoły Wyższej
punktacji będzie podlegać aktywne członkostwo w ramach jednego koła naukowego.

DEFINICJE UŻYTYCH TERMINÓW - OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
1.
Arkusz wydawniczy – opracowanie zawierające minimum 40 tysięcy znaków ze spacjami.
2.
Artykuł naukowy – artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym,
teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów
wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu
badawczego, jego wyniki oraz wnioski z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografii).
3.
Festiwal naukowy – szereg wydarzeń o charakterze naukowym, trwających od jednego do kilku dni,
których celem jest popularyzacja nauki, zorganizowanych w jednym czasie i pod wspólną nazwą.
4.
Grant naukowy – realizowane projekty obejmujące badania podstawowe lub prace rozwojowe, na
realizację których środki zostały przyznane w ramach międzynarodowych lub zagranicznych
postępowań konkursowych lub przetargowych. Muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
kierownik lub koordynator jest zatrudniony w jednostce naukowej; środki na realizację projektu
zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych lub przetargowych przez ogólnokrajowe
instytucje koordynujące badania naukowe (NCBiR, NCN, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, NBP,
ministerstwa) i/lub instytucje międzynarodowe i zagraniczne o podobnym charakterze (ESF, ERC,
Ramowe Programy Komisji Europejskiej).
5.
Konferencja naukowa – spotkanie naukowe, na którym wygłaszane są referaty w liczbie co
najmniej 5 w ciągu dnia. Kategoria „konferencje” obejmuje również sympozja, spotkania eksperckie,
sesje naukowe, które są punktowane w taki sam sposób, jak konferencje naukowe. Poprzez czynny
udział w konferencji rozumie się wygłoszenie referatu, wykładu, wystąpienie z prezentacją lub
wystąpienie z posterem.
6.
Konkurs naukowy – postępowanie mające na celu wyłonienie najlepszego uczestnika
przedsięwzięcia o charakterze naukowym. Nie dotyczy konkursów przeprowadzanych w Internecie
(np. na portalach społecznościowych). Udział w eliminacjach nie jest punktowany.
7.
Książka o charakterze naukowym (monografia/ recenzowana publikacja pokonferencyjna) –
opracowanie naukowe spełniające łącznie następujące warunki: posiada objętość co najmniej 6
arkuszy wydawniczych; stanowi zwarte, spójne tematycznie, opracowanie naukowe posiadające
recenzję wydawniczą; zawiera bibliografię naukową; jest opublikowane jako książka lub odrębny
tom; przedstawia określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy; posiada nadany numer
ISBN; w przypadku recenzowanej publikacji pokonferencyjnej – zawiera spójne tematycznie referaty
wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych. Za książkę o charakterze naukowym nie
uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji,
zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników itp.
8.
Organizacja przedsięwzięcia – czynny wkład studenta w przygotowanie oraz realizację zadania.
Przez organizację rozumie się w szczególności działania takie jak:
1)
Czynności administracyjne – m.in. Uzyskanie pozwoleń, zgód, wykonanie niezbędnej
dokumentacji.
2)
Wykonanie identyfikacji wizualnej wydarzenia – m.in. Projektowanie ulotek, zaproszeń,
logotypów, plakatów.
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3)
Wykonanie czynności logistycznych/technicznych dotyczących przedsięwzięcia.
Projekt badawczy (naukowy) – praca badawcza, angażująca co najmniej 2 osoby, wykonywana
pod kierunkiem pracownika naukowego uczelni, posiadająca określony temat oraz zakres,
udokumentowana przebiegiem realizacji etapu projektu bądź zakończona publikacją efektów pracy.
Poprzez czynny udział w projekcie badawczym nie rozumie się: poddawania się badaniom
ankietowym/sondażowym w charakterze respondenta.
Reprezentacja LSW – udział w przedsięwzięciu organizowanym przez LSW lub udział w Drzwiach
Otwartych LSW.
Rozdział w monografii – opracowanie naukowe posiadające objętość co najmniej 1 arkusza
wydawniczego. Do oceny nie można przedstawiać wznowień.
Rozdział w publikacji pokonferencyjnej – opracowanie naukowe posiadające objętość co najmniej
1 arkusza wydawniczego, stworzone w oparciu o referat wygłoszony na konferencji naukowej. Do
oceny nie można przedstawiać wznowień.
Studenckie zeszyty naukowe – recenzowane, wydawane cyklicznie opracowanie naukowe
spełniające łącznie następujące warunki: zawiera spójne tematycznie artykuły naukowe autorstwa
studentów i doktorantów, przedstawiające określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
zawiera bibliografię naukową; jest opublikowane jako książka lub odrębny tom; posiada nadany
numer ISSN/e-ISSN. Za studenckie zeszyty naukowe nie uznaje się zbiorów poezji, zbiorów
opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników itp.
Wzory użytkowe i wynalazki – wynalazki i wzory użytkowe będące przedmiotami ochrony, na które
Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych. Na wynalazki udzielane są patenty, a na wzory
użytkowe udzielane są prawa ochronne.
Zasięg danego przedsięwzięcia określany jest na podstawie miejsca jego realizacji w sposób
następujący:
1)
Zagraniczny – dotyczy przedsięwzięcia zrealizowanego poza granicami Polski.
2)
Ogólnopolski – dotyczy przedsięwzięcia zrealizowanego na terytorium Polski, ale poza
województwem lubelskim.
3)
Regionalny/lokalny – dotyczy przedsięwzięcia zrealizowanego na terenie województwa
lubelskiego. W przypadku studentów, którzy w poprzednim roku akademickim studiowali na
uczelni innej niż LSW, zasięg określa się na podstawie lokalizacji tejże uczelni.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

TABELA 2: Zestawienie punktów przypisanych poszczególnym osiągnięciom naukowym

KATALOG OSIAGNIĘĆ

L.P.

1.

2.

PUNKTY

Funkcja w Zarządzie

10

Członkowstwo i udział w Komisjach

5

Kilka kół naukowych

5

Jedno Koło Naukowe

3

Praca w Samorządzie studenckim.

Praca w kole naukowym.

3.

Pobyt na stypendiach zagranicznych (Erasmus).

3

4.

Praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania.

5

5.

Studia według indywidualnego planu studiów.

3

6.

7.

Konkursy /Olimpiady

konkursach

o

zasięgu

w

konkursach

o

zasięgu

Miejsce I-III
ogólnopolskim

Miejsce I-III w konkursach o zasięgu uczelnianym

8.
9.

Miejsce I-III w
międzynarodowym

Praca

naukowa

oraz

udział

w Publikacja książki o charakterze naukowym

20

10
5
10

9

pracach naukowo-badawczych,

Publikacja książki o charakterze naukowym;
Patenty

8

11.

Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym,
publikacja w monografii.

5

12.

Publikacja referatu w czasopiśmie uczelnianym

3

13.

Międzynarodowe

20

10.

14.

Publikacje wydane

Wygłoszenie referatu na Konferencji
Ogólnopolskie
Naukowej, Seminarium Naukowym

15.

Uczelniane

10
5

16. Uzyskanie grantu badawczego.

100

17. Udział w programie badawczym.

30
Uczenie się przez całe życie ERASMUS.

15

Udział w programie mobilności studentów i
doktorantów MOST.

10

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języków obcych oraz aktywną
pracę w kole naukowym Lubelskiej Szkoły Wyższej, jeżeli powyższe miało miejsce w
20. poprzednim roku akademickim (roku studiów - dla studentów kierunków
realizowanych w ramach projektów Unii Europejskiej oraz dla studentów
rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego).

5

18.
Udział w programie:
19.

§ 11
KRYTERIUM: SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
1.

Zasady ogólne otrzymania punktów za osiągnięcia artystyczne:
1)
Punkty są przyznawane za osiągnięcia w następujących dziedzinach: literatura, muzyka i
taniec, sztuki plastyczne oraz teatr i film.
2)
W przypadku, gdy student uzyskał więcej niż jedno osiągnięcie artystyczne, punkty
przyznawane są za jedno osiągnięcie o największej liczbie punktów.
3)
Za wydarzenie artystyczne o randze międzynarodowej uznaje się wydarzenie, w którym co
najmniej 1/3 uczestników to uczestnicy z zagranicy.
4)
Za wydarzenie artystyczne o randze krajowej uznaje się wydarzenie, w którym co najmniej 1/3
uczestników to uczestnicy spoza województwa, w którym odbywa się wydarzenie.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
1.
Przez osiągnięcie artystyczne rozumie się osiągnięcia w dziedzinie sztuk fotograficzno-plastycznych,
literacko-poetyckich, teatralno-recytatorskich, muzyczno-tanecznych w poprzednim roku
akademickim (roku studiów - dla studentów kierunków realizowanych w ramach projektów Unii
Europejskiej oraz dla studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego).
2.
Nie podlegają punktacji osiągnięcia artystyczne wymienione w ust. 1, które stanowiły podstawę do
zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów.
DEFINICJE UŻYTYCH TERMINÓW OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
1.
Dziedziny sztuki – fotografia, kinematografia, literatura, malarstwo, rzeźba, grafika, sztuka
użytkowa, muzyka, taniec, teatr, rysunek.
2.
Festiwal artystyczny – szereg imprez artystycznych, trwających od jednego do kilku dni,
przeważnie jednego typu (np. filmowych, muzycznych, teatralnych), będących przeglądem osiągnięć
w danej dziedzinie, zorganizowanych w jednym czasie i pod wspólną nazwą.
3.
Koncert – występ artysty muzyka (bądź grupy muzyków) na żywo przed
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publicznością. Jeśli muzyk występuje solo, określa się to mianem recitalu, w przypadku występu
grupy muzyków, może występować orkiestra, chór, bądź grupa muzyczna. Mogą to być także
występy mieszane, np. solista z towarzyszeniem chóru lub orkiestry.
Konkurs – postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród
grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Konkurs może dotyczyć
bezpośrednio osób (ich wiedzy, umiejętności, osiągnięć itp.) lub przedmiotów i idei, które są jedynie
rezultatem działalności człowieka. Konkurs może składać się z wielu etapów (części), może być też
cykliczny i powtarzalny (kolejne edycje). Ostatni etap nazywany jest finałem, przedostatni –
półfinałem, trzeci od końca – ćwierćfinałem. Osoba, która dostała się do ostatniego etapu to finalista.
Nagrody mogą być przyznane jednemu bądź kilku zwycięzcom, wówczas ustala się ich miejsca
(pierwsze, drugie itd.). Każdy nagrodzony to laureat konkursu. Jeżeli kilku osobom przyznano to
samo miejsce, nazywa się je wyrażeniem ex aequo.
Media– przedsięwzięcia o charakterze dziennikarskim, redaktorskim, reporterskim zrealizowane w
ramach działalności w TV, Radio, w redakcji Magazynu kulturalnego, w redakcji Pisma.
Organizacja przedsięwzięcia – czynny wkład studenta w przygotowanie oraz realizację zadania.
Przez organizację rozumie się w szczególności działania takie jak:
1)
Czynności administracyjne – m. In. Uzyskanie pozwoleń, zgód, wykonanie niezbędnej
dokumentacji.
2)
Wykonanie identyfikacji wizualnej wydarzenia – m. In. Projektowanie ulotek, zaproszeń,
logotypów, plakatów.
3)
Wykonanie czynności logistycznych/technicznych dotyczących przedsięwzięcia.
Plener artystyczny – zorganizowany wyjazd grupy artystów, poświęcony pracy twórczej.
Przedstawienie teatralne /spektakl/widowisko teatralne – utwór dramatyczny lub inne dzieło
sztuki teatralnej odegrane przez aktorów przed zgromadzoną publicznością. Widowisko teatralne
stanowi efekt połączenia różnych sztuk – literatury (w wypadku przedstawienia dramatu), sztuki
aktorskiej, muzyki (zwłaszcza w przedstawieniach muzycznych, jak opera lub operetka), choreografii
(zwłaszcza w przypadku widowisk baletowych).
Przegląd artystyczny – rodzaj konkursu, odbywający się na żywo przed publicznością i jury,
mający na celu wyłonienie najlepszej osoby bądź grupy w danej dziedzinie. Najczęściej są to
takie dziedziny, jak: muzyka, śpiew, taniec, występy sceniczne w tym teatralne, kabaretowe,
stand-upowe, a także pokazy artystyczne.
Recital – rodzaj muzycznego występu, w którym wszystkie utwory wykonywane są przez solistę,
mają wspólną cechę, np. zostały skomponowane przez jedną osobę lub należą do jednego stylu
(np. recital muzyki dawnej).
Reprezentacja LSW – udział w przedsięwzięciu organizowanym przez Centrum Promocji LSW
lub udział w Drzwiach Otwartych LSW.
Turniej – rodzaj konkursu na żywo przed jury i publicznością, najczęściej spotykane są turnieje
tańca lub turnieje rekonstrukcyjne.
Wystawa – udostępnienie dla publiczności (osób zwiedzających) na czas określony zestawu
dzieł sztuki, objętych opieką kuratorską i opatrzonych tytułem. Najczęściej jest to wystawa z
dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, jak również fotografia,
film.
Występ taneczny – rodzaj widowiska/pokazu wykonywanego na żywo przed publicznością, w
którym głównym środkiem wyrazu jest taniec, wykonywany przez tancerza/tancerkę bądź grupę
tancerzy według choreografii z towarzyszeniem muzyki.
Zasięg danego przedsięwzięcia określany jest na podstawie miejsca prezentacji lub
upublicznienia w sposób następujący:
1)
Zagraniczny – wydarzenie/występ artystyczny/konkurs/wystawa/plener itp. Mające miejsce
poza granicami polski.
2)
Ogólnopolski – wydarzenie/występ artystyczny/konkurs/wystawa/plener itp. Mające
miejsce na terytorium polski (poza województwem lubelskim).
3)
Regionalny/ lokalny – wydarzenie/ występ artystyczny/ konkurs/ wystawa/ plener itp.
Mające miejsce w rykach, lublinie lub na terenie województwa lubelskiego.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

TABELA 3: Zestawienie punktów przypisanych poszczególnym osiągnięciom artystycznym.
OSIAGNIĘCIA

L.P.
1.

Miejsce

I-III

w

Konkursach; Międzynarodowe

PUNKTY

Laureaci

30

11
Festiwalach; Przeglądach
2.

Wyróżnienia

15

Laureaci

30

Wyróżnienia

15

Krajowe
3.
4.

5.

Wystawy artystyczne

6.

7.

Wystawienie dzieła na wystawie o zasięgu
Międzynarodowym

30

Wystawienie dzieła na wystawie o zasięgu
Krajowym

15

Wystawienie dzieła na wystawie o zasięgu
Lokalnym

6

Reprodukcja prac artystycznych;
Publikacja dzieła literackiego, muzycznego, filmowego,
Realizacja własnych projektów artystycznych.
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§ 12
KRYTERIUM: SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
1.

2.

Zasady ogólne otrzymania punktów za osiągnięcia sportowe:
1)
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 czerwca 2010r. O
sporcie (dz. U. Z 2020r., poz. 1133), zgodnie z aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie
internetowej ministerstwa sportu i turystyki (komunikat ministra sportu i turystyki z dnia 2
sierpnia 2019r.) Oraz dyscypliny, w których akademicki związek sportowy organizuje zawody
na poziomie krajowym.
2)
W przypadku, gdy student uzyskał więcej niż jeden wynik sportowy, punkty przyznawane są za
jeden wynik o największej liczbie punktów.
3)
W przypadku, gdy istnieje klasyfikacja indywidualna i drużynowa, która jest sumą wyników w
klasyfikacji indywidualnej, bierze się pod uwagę wynik uzyskany w klasyfikacji indywidualnej.
4)
W przypadku, kiedy zawody podzielone są na etapy (np. Eliminacje, półfinał, finał etc.) Lub
składają się z kilku oddzielnych zawodów, student musi uczestniczyć we wszystkich etapach, a
przy przyznawaniu stypendium bierze się pod uwagę wynik uzyskany w klasyfikacji końcowej.
5)
W przypadku istnienia systemu podziału lig innego niż i, ii i iii, liczy się według hierarchii trzech
najwyższych.
W celu udokumentowania wyników sportowych należy dołączyć do wniosku imienne zaświadczenie
zawierające: nazwę dyscypliny, nazwę, datę i miejsce zawodów oraz zajęte w nich miejsce wydane
przez:
1)
Odpowiedni związek sportowy (znajdujący się w aktualnym wykazie zamieszczonym w
komunikacie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 sierpnia 2019r) w przypadku Mistrzostw Polski
lub zawodów o randze międzynarodowej;
2)
Odpowiednią Organizację Środowiskową AZS w przypadku Akademickich Mistrzostw Polski
lub akademickich rozgrywek o randze międzynarodowej.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
1.

2.
3.

Przez wysokie wyniki sportowe rozumie się osiągnięcia w poprzednim roku akademickim (roku
studiów - dla studentów kierunków realizowanych w ramach projektów Unii Europejskiej oraz dla
studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego).
Nie podlegają punktacji osiągnięcia sportowe które stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu
objętego programem studiów.
Przez osiągnięcia sportowe rozumie się uzyskane przez studenta wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym.
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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 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.
U. z 2017r. poz. 1463, z późn. zm.), zgodnie z aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie
internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki (komunikat Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 lipca
2015).
Poniższą punktację stosuje się także w sporcie osób niepełnosprawnych.
Przez punktację drużynową rozumie się wyniki wszystkich zawodników startujących w zawodach z
danej uczelni, które wpływają na wynik uczelni w klasyfikacji danych zawodów zgodnie z
regulaminami technicznymi zawodów.
Przez punktację indywidualną rozumie się indywidualne wyniki poszczególnych zawodników.
W przypadku zaistnienia wątpliwości co do zajętego przez studenta miejsca w zawodach, Zespół KS
ds. stypendiów Rektora dla studentów może dokonać weryfikacji osiągnięcia na podstawie
komunikatów końcowych danych zawodów oraz przepisów regulaminów technicznych danej
dyscypliny/konkurencji/zawodów.
Jeśli dane zawody sportowe składają się z rund/eliminacji, to wynik studenta musi być określony
według klasyfikacji finałowej.
W przypadku zawodów punktowanych drużynowo i indywidualnie, student określa jedną klasyfikację,
korzystniejszą dla siebie. W przypadku braku określenia jednej klasyfikacji, Zespół KS ds.
stypendiów Rektora dla studentów punktuje osiągnięcia wg punktacji korzystniejszej dla studenta.
W zawodach indywidualnych, w których prowadzona jest poglądowa punktacja drużynowa,
zaświadczenie powinno zawierać indywidualny wynik danego studenta. Zespół KS ds. stypendiów
Rektora dla studentów nie przyznaje punktów za osiągnięcie drużynowe w zawodach
indywidualnych.
W zawodach drużynowych, w których prowadzona jest poglądowa punktacja indywidualna,
zaświadczenie powinno zawierać wynik drużyny w skład której wchodził student. Zespół KS ds.
stypendiów Rektora dla studentów nie przyznaje punktów za osiągnięcie indywidualne w zawodach
drużynowych.
W zawodach drużynowych ocenie podlega osiągnięcie studenta znajdującego się w składzie drużyny
określonej regulaminem technicznym danych zawodów. W przypadku wątpliwości co do
uczestnictwa danego studenta w osiągnięciu drużyny, Zespół KS ds. stypendiów Rektora dla
studentów może wystąpić do właściwego związku o udostępnienie szczegółowych list zawodników
uczestniczących w zawodach zawierających imię, nazwisko i numer PESEL zawodników mających
wpływ na osiągnięcie drużyny.
Poprzez Uniwersjadę rozumie się międzynarodowe Multi dyscyplinarne zawody sportowe
organizowane co dwa lata w cyklu letnim i zimowym pomiędzy letnimi i zimowymi igrzyskami
olimpijskimi.
W przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia wydanego przez krajowy związek
reprezentujący daną dyscyplinę, zaświadczenie wydawane jest przez trenera określonej dyscypliny
sportowej z ramienia CKF lub trenera AZS.
W przypadku zaistnienia wątpliwości Zespół KS ds. stypendiów Rektora dla studentów może
korzystać z regulaminów technicznych w celu weryfikacji osiągnięć sportowych.
Organizacja przedsięwzięcia o charakterze sportowym – czynny wkład studenta w przygotowanie
oraz realizację zadania. Przez organizację rozumie się w szczególności działania takie jak:
1)
Czynności administracyjne – m. In. Uzyskanie pozwoleń, zgód, wykonanie niezbędnej
dokumentacji.
2)
Wykonanie identyfikacji wizualnej wydarzenia – m. In. Projektowanie ulotek, zaproszeń,
logotypów, plakatów.
3)
Wykonanie czynności logistycznych/technicznych dotyczących przedsięwzięcia – m. In.
Obsługa sędziowska wydarzenia.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

TABELA 4: Zestawienie punktów przypisanych poszczególnym osiągnięciom sportowym

L.P.
1.

OSIAGNIĘCIA
Posiada status członka Kadry Narodowej

PUNKTY

50

13

2.

Zajęcie medalowego miejsca w zawodach międzynarodowych organizowanych przez
właściwe związki sportowe, bądź jednostki wyznaczone przez właściwe związki
sportowe

3.

Zajęcie medalowego miejsca w zawodach krajowych (Akademickie mistrzostwa
Polski, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski AZS, Puchar Polski).

45

4.

Zajęcie miejsc od IV do VIII w zawodach międzynarodowych organizowanych przez
właściwe związki sportowe, bądź jednostki wyznaczone przez właściwe związki
sportowe

40

5.

Uczestnicy I Ligi Państwowej

35

6.

Zajęcie miejsc od IV do VIII w zawodach Krajowych, (Akademickie mistrzostwa Polski,
Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski AZS, Puchar Polski).

30

7.

Uczestnicy II Ligi Państwowej

8.

Zajęcie medalowego miejsca w innych zawodach Międzynarodowych

9.

Finaliści Akademickich Mistrzostw Polski

10.

Uczestnicy III Ligi Państwowej

11.

Zajęcie miejsc od IV do VIII w Półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski

12.

Zajęcie miejsc od I do III w Ćwierćfinałach Akademickich Mistrzostw Polski

25

20

15
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§ 13
Przedziały punktów rankingowych oraz wysokość stawek stypendialnych w poszczególnych przedziałach
określa Rektor odrębnym zarządzeniem.

