
STYPENDIUM REKTORA 
  

 

O stypendium rektora może ubiegać się student: 

a) przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem 

olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których 

mowa w przepisach o systemie oświaty bądź medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o 

tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie 

b) student co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich lub pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który spełnia łącznie następujące 

kryteria: 

− w ostatnim zaliczonym roku studiów uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia 

naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na 

poziomie krajowym; 

− zaliczył poprzedni semestr studiów najpóźniej do dnia złożenia wniosku i uzyskał wpis na 

następny semestr studiów oraz wypełnił wszystkie warunki przewidziane regulaminem studiów 

oraz programem studiów, wymagane do zaliczenia semestru studiów na danym kierunku 

studiów, 

− nie korzysta w roku akademickim, na którym świadczenia mają być przyznane z powtarzania 

semestru, wznowienia studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niezadowalających 

wyników w nauce oraz wpisu warunkowego, 

 

Stypendium rektora przyznawane jest  NA WNIOSEK STUDENTA !!! (ZAŁACZNIK NR 3). 

Zasady przyznawania  punktów za poszczególne osiągnięcia reguluje załącznik nr 10 do regulaminu świadczeń. 

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. 

Przy ocenie wniosku stosuje się ocenę punktową. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o 

przyznanie stypendium rektora, a także punktację za wyróżniające wyniki w nauce oraz poszczególne 

osiągnięcia określa załącznik nr 10, przy czym maksymalna do uzyskania liczba punktów wynosi odpowiednio: 

a) wyróżniające wyniki w nauce – 50 punktów, 

b) osiągnięcia naukowe – 50 punktów, 

c) osiągnięcia artystyczne – 50 punktów, 

d) wyniki sportowe - 50 punktów. 

 

Ogólne zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora: 

1. Osiągnięcia naukowe studenta wskazane we wniosku muszą być bezpośrednio związane ze studiami 

odbywanymi przez studenta. 

2. Student do wniosku o przyznanie stypendium rektora dołącza dokumenty potwierdzające posiadane 

osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 student zobowiązany jest dostarczyć w kopiach (oryginały 

dokumentów należy przedstawić do wglądu celem stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem). 

4. Do dokumentów w języku obcym, potwierdzających przedstawione przez studenta osiągnięcia, należy 

dołączyć tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

5. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim (tj. 

uzyskane w okresie od  1 października do 30 września). 

6. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, ocena wniosków dotyczy osiągnięć 

uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia. Uwaga: Studenci pierwszego roku 

studiów drugiego stopni, którzy studia I stopnia odbyli w innej uczelni muszą dostarczyć zaświadczenie z tej 

uczelni o średniej ocen z ostatniego roku studiów I stopnia. 

7. Wnioski są oceniane metodą punktową, tj. za wyróżniające wyniki w nauce i za każde uznane osiągnięcie 

naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów (według tabel 

zamieszczonych w pkt I). 

8. Do sumy punktów zlicza się punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe oraz 

punkty uzyskane za wyróżniające wyniki w nauce. 

9. Punkty za wysoką średnią ocen wylicza się mnożąc średnią ocen przez 10.  

10. Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz, nawet w przypadku, gdy można je zakwalifikować do 

więcej niż jednego kryterium. Komisja bierze wówczas pod uwagę osiągnięcie najwyżej punktowane. 



11. Nie uwzględnia się osiągnięcia naukowego, artystycznego lub sportowego i nie przyznaje za nie punktów w 

przypadku braku potwierdzenia danego osiągnięcia właściwym dokumentem bądź gdy z przedstawionych 

przez studenta dokumentów nie wynika jasno data zaistnienia danego wydarzenia lub nie zawierają one 

innych istotnych dla oceny wniosku informacji. 

12. Przykładowe osiągnięcia, które nie będą punktowane przez Komisję: 

− średnia ocen poniżej 4,0, 

− średnia ocen na innym kierunku studiów, 

− publikacje o charakterze nienaukowym (np. relacja z konferencji), 

− artykuły lub publikacje w toku (w druku, w recenzji), które nie zostały wydane drukiem, a w 

przypadku artykułów zamieszczonych w internecie – nie zostały udostępnione – do dnia 30 września. 

− bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych, 

− udział w wykładach otwartych, warsztatach, spotkaniach panelowych, szkołach letnich oraz w 

spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji, 

− udział w konkursach nieposiadających charakteru naukowego bądź artystycznego, 

− działalność organizacyjna na rzecz uczelni (np. organizacja dni otwartych, udział w promocji uczelni, 

pomoc w przygotowaniu konferencji naukowych, zawodów, konkursów), 

− wolontariat. 

13. Za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe może zostać przyznane 

studentowi maksymalnie po 50 punktów za każdy rodzaj osiągnięć. 

 

Zakres wartości punktowych za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 

sportowe: 

 

WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE 

CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘCIA PUNKTY SPOSÓB POTWIERDZENIA 

Średnia ocen 
4,00 – 5,0 średnia ocen x 10 

pracownik Działu Toku Studiów potwierdza wyliczoną 

średnią ocen na podstawie dokumentacji toku studiów. 

Uwaga: Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopni, 
którzy studia I stopnia odbyli w innej uczelni muszą 

dostarczyć zaświadczenie z tej uczelni o średniej ocen z 

ostatniego roku studiów I stopnia. 
<4,00 0 

 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘCIA 

PUNKTY 

SPOSÓB POTWIERDZENIA 
Osiągnięcie 

indywidualne 

Współautorstwo, 

występy 

grupowe/współza

wodnictwo 

drużynowe 

publikacje naukowe  

książka o charakterze naukowym 50 25 strona lub strony zawierające nazwisko autora, 

tytuł publikacji, miejsce, nazwę czasopisma 

lub książki, datę wydania oraz numer np. 
ISBN, ISSN (jeśli został nadany) bądź 

zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się 

drukiem publikacji 

rozdział w książce o charakterze 
naukowym 

30 15 

artykuł w czasopiśmie naukowym 20 10 

artykuł w Zeszytach Naukowych UP 

im. Jana Grodka w Sanoku 
10 5 

czynny udział w 

konferencjach naukowych, 

sympozjach, sesjach 
naukowych (referat, 

poster, prezentacja 

multimedialna) lub 
publikacja w czasopiśmie 

pokonferencyjnym 

międzynarodowe 20  

potwierdzenie organizatora zawierające 
nazwisko autora, tytuł prezentowanego 

referatu, komunikatu, posteru, nazwa i termin 

konferencji ogólnopolskie 15  

uczelniane 10  

udział w festiwalach 

naukowych i konkursach 

naukowych 

międzynarodowe  
(miejsca 1-3) 

20 10 

dyplom, potwierdzenie organizatora 

zawierające informacje o dacie zaistniałego 

zdarzenia, zajętym punktowanym miejscu 

międzynarodowe 

(udział, bez zajęcia miejsca 

punktowanego) 

5 2 

ogólnopolskie 

(miejsca 1-3) 
10 5 

ogólnopolskie 

(udział, bez zajęcia miejsca 
punktowanego) 

3 1 



udział w grancie/projekcie badawczym 20  zaświadczenie, potwierdzenie 

udział w projekcie naukowym wewnątrzuczelnianym 

(organizowanym przez koło naukowe lub zakład) 
5  

zaświadczenie, potwierdzenie  

udział w mobilności 
międzynarodowej (w 

ramach programu 

ERASMUS+) 

wyjazd na semestr studiów 20 -- 
zaświadczenie uczelnianego koordynatora ds. 
programu ERASMUS+ 

wyjazd na praktyki 10 -- 
zaświadczenie uczelnianego koordynatora ds. 

programu ERASMUS+ 

Inne osiągnięcia naukowe 2 1 zaświadczenie, potwierdzenie 
 

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘCIA 

PUNKTY 

SPOSÓB POTWIERDZENIA 
Osiągnięcie 

indywidualne 

Współautorstwo, 

występy grupowe/ 

współzawodnictwo 

drużynowe 

konkursy, festiwale, 

koncerty, przeglądy, 

turnieje  

rangi międzynarodowej 
(miejsca 1- 3) 

 40 20 

dyplom lub inne potwierdzenie organizatora 

imprezy o uzyskanej nagrodzie z podaniem 

daty zaistniałego wydarzenia 

rangi międzynarodowej 

 (miejsca 4-8) 
30 15 

rangi międzynarodowej 
 (udział) 

20 10 

rangi krajowej 

 (miejsca 1- 3) 
30 15 

rangi krajowej 
(miejsca 4-8) 

20 10 

rangi krajowej  

(udział) 
10 5 

 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘCIA WYNIK PUNKTY SPOSÓB POTWIERDZENIA  
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Igrzyska Olimpijskie 

Mistrzostwa Świata 
Mistrzostwa Europy 

udział 50  

dyplom, potwierdzenie organizatora 
imprezy, trenera, lub potwierdzenie 

przedstawiciela uczelnianego klubu AZS 

Puchar Świata 

Puchar Europy 
udział 45  

Uniwersjada 

Akademickie Mistrzostwa Świata 
Akademickie Mistrzostwa Europy 

udział 40 

zawody międzynarodowe organizowane przez AZS, 
kluby lub związki sportowe 

miejsca medalowe 40 

udział 30 

osiągnięcia typu: najlepszy zawodnik turnieju ogólnie 

i w danej kategorii, najlepszy zawodnik meczu, 
rekordy 

------- 20 
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Mistrzostwa Polski 
Akademicki Mistrzostwa Polski 

Mistrzostwa Polski AZS 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

miejsca medalowe 50 

miejsca 4-8 40 

udział 30 

Rozgrywki ligowe na poziomie krajowym 

(udział w co najmniej w 50% rozgrywek) 

Puchar Zarządu Głównego AZS 

miejsca medalowe 40 

miejsca 4-8 30 

udział 20 

osiągnięcia typu: najlepszy zawodnik turnieju ogólnie 

i w danej kategorii, najlepszy zawodnik meczu, 
rekordy 

------- 10 

 

 

 


