SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA
STYPENDIUM REKTORA
1. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku studiów, uwzględniając
sezony sportowe w różnych dyscyplinach sportowych.
2. W przypadku studentów pierwszego i drugiego semestru studiów II stopnia ocena wniosków dotyczy osiągnięć
uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów I stopnia.
3. Wnioski są oceniane metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen oraz za każde uznane osiągnięcie naukowe,
artystyczne i wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów (wg poniższej tabeli).
4. Do sumy punktów zalicza się punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe oraz
punkty uzyskane za wysoką średnią ocen.
5. Laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, a także
medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie przyznaje się
stypendium najwyższej kategorii.
6. Laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady stopnia centralnego, a także
medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie do wniosku
dołączają stosowne zaświadczenie.
7. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów to 170.
8. Wynik końcowy ustalany jest według wzoru:

Wynik końcowy =

liczba punktów za średnią ocen +
liczba punktów za osiągnięcia naukowe +
liczba punktów za osiągnięcia artystyczne +
liczba punktów za osiągnięcia sportowe.

9. W każdej kategorii podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać.
10. Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz, np. w przypadku wygłoszenia tego samego referatu na wielu
konferencjach, należy podać tę, która jest najwyżej punktowana.
11. Punkty w każdej kategorii można przyznawać wielokrotnie. Oznacza to, że w przypadku gdy student brał
czynny udział w dwóch konferencjach międzynarodowych oraz jest autorem rozdziału w książce o charakterze
naukowym, punkty sumuje się.
W przypadku osiągnieć sportowych, gdy student uzyskał wysokie wyniki sportowe w różnych zawodach
(odrębna ranga zawodów) lub w dwóch różnych dyscyplinach sportowych, punkty można przyznać wielokrotnie.
12. 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 2010 r. o sporcie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133).
13. W przypadku konkursów wieloetapowych uznawane jest jedynie najwyższe osiągnięcie.
14. Nie stanowią osiągnięć naukowych: członkostwo oraz pełnienie funkcji kierowniczych w studenckich kołach
naukowych lub innych organizacjach studenckich, publikacje o charakterze nienaukowym, artykuły lub
publikacje naukowe, które nie zostały wydane i są w trakcie recenzji lub druku, staże, kursy, wolontariat,
praktyki zawodowe, bierny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych, udział w wykładach
otwartych, warsztatach, prowadzenie stanowisk pokazowych, warsztatów w ramach dni otwartych,
przedstawienie tego samego referatu lub posteru na więcej niż jednej konferencji.
15. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcie komisja stypendialna
przyznaje za dane osiągnięcie 0 punktów.
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Liczba punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

Osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Punkty

Maksymalna
liczba
punktów
możliwa do
uzyskania

liczba punktów za średnią
ocen równą lub większą 4,0:
punkty = średnia * 10

50

Średnia ocen
1.

średnia
Osiągnięcia naukowe:

−

wynalazki w postaci patentów - zgłoszeń patentowych, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych

25 punktów

−

autorstwo lub przekład książki o charakterze naukowym

25 punktów

−

−

autorstwo artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym
w aktualnym wykazie czasopism punktowanych ogłoszonym
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

publikacja rozdziału w książce o charakterze naukowym

dotyczy
artykułów
o liczbie pkt
nie większej
niż 40
dotyczy
artykułów
o liczbie pkt
co najmniej
70
1 rozdział
2 rozdziały
3 lub więcej

10
punktów

15
punktów
7 punktów
9 punktów
12 punktów

 autorstwo artykułu/referatu w czasopiśmie uczelnianym
studenckiego ruchu naukowego, w zeszycie naukowym/
specjalistycznym/fachowym lub w formie elektronicznej (np.
na stronie internetowej ośrodka badawczego, jednostki

5 punktów

uczelni, wydawnictwa specjalistycznego lub fachowego)

−
2.

czynny udział w wydarzeniach o charakterze naukowym
(konferencje, debaty, festiwale, otwarte spotkania naukowe,
sympozja, sesje) – referat, wykład, warsztaty naukowe,
prezentacja doświadczalna, prezentacja multimedialna, poster,
udział w moderowanej dyskusji naukowej na szczeblu
międzynarodowym

40
15 punktów

 czynny udział w wydarzeniach o charakterze naukowym
(konferencje, debaty, festiwale, otwarte spotkania naukowe,
sympozja, sesje) – referat, wykład, warsztaty naukowe,
prezentacja

doświadczalna,

prezentacja

multimedialna,

10 punktów

poster, udział w moderowanej dyskusji naukowej na szczeblu
ogólnopolskim

−

−

udział w pracach naukowo-badawczych/projekcie badawczym
realizowanym w Uczelni lub we współpracy z innymi
uczelniami lub jednostkami naukowymi (nie dotyczy realizacji
pracy dyplomowej, praktyk lub prac wynikających z programu
studiów)

8 punktów

czynny udział w wydarzeniach o charakterze naukowym
(konferencje, debaty, festiwale, otwarte spotkania naukowe,
sympozja, sesje) – referat, wykład, warsztaty naukowe,
prezentacja doświadczalna, prezentacja multimedialna, poster,
udział w moderowanej dyskusji naukowej na szczeblu
uczelnianym

5 punktów
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−

miejsce medalowe w naukowych
konkursach/festiwalach/olimpiadach międzynarodowych

25 punktów

−

miejsce medalowe w naukowych
konkursach/festiwalach/olimpiadach ogólnopolskich

15 punktów

−

miejsce medalowe w naukowych
konkursach/festiwalach/olimpiadach lokalnych,

−

I miejsce w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach
uczelnianych

−

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

−

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

−

10 punktów

10 punktów

5 punktów

II-III miejsce w naukowych
konkursach/festiwalach/olimpiadach uczelnianych

Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem książki lub kserokopie strony tytułowej i stopki wydawniczej
zawierające numer ISBN oraz datę ukazania się publikacji.
2. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem książki zawierającej rozdział autorstwa studenta lub
kserokopie strony tytułowej i stopki wydawniczej zawierające numer ISBN oraz datę ukazania się publikacji, a
także dodatkowo strona tytułowa artykułu z nazwiskiem autora lub spis treści z tytułem rozdziału i nazwiskiem
autora.
3. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie lub kserokopie strony tytułowej
i stopki wydawniczej zawierające numer ISSN oraz datę ukazania się publikacji, a także dodatkowo strona
tytułowa artykułu z nazwiskiem autora lub spis treści z tytułami artykułów i nazwiskiem autora.
4. Adres strony internetowej, jeżeli on-line dostępne są dane: DOI czasopisma elektronicznego, imię i nazwisko
autora, tytuł i data publikacji lub zaświadczenie z wydawnictwa zawierające ww. dane.
5. Zaświadczenia lub certyfikat od organizatora konferencji, debaty, festiwalu, otwartego spotkania naukowego,
sympozjum lub sesji naukowej potwierdzające udział studenta, zawierające dane: imię i nazwisko studenta,
termin, tytuł wygłoszonego referatu, wykładu, nazwę warsztatów naukowych, prezentacji doświadczalnych,
prezentacji multimedialnych, przedstawionego posteru lub moderowanej dyskusji naukowej,
6. W przypadku publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym – pierwsza strona artykułu z imieniem i nazwiskiem
studenta, spis treści oraz zaświadczenie od organizatora zawierające numer ISBN, ISSN lub DOI oraz datę
ukazania się publikacji.
7. W przypadku gdy punktowana jest publikacja recenzowana, należy przedłożyć potwierdzenie dokonania recenzji –
kserokopia strony potwierdzającej recenzję publikacji lub zaświadczenie o recenzji dokonanej przez recenzenta
o stopniu naukowym co najmniej doktora lub inną osobę prowadzącą zajęcia w rozumieniu ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
8. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowego miejsca lub zakwalifikowanie się w drodze
eliminacji do finału w naukowych konkursach, festiwalach lub olimpiadach.
9. Potwierdzenie zgłoszenia lub uznania patentu z Urzędu Patentowego.
10. Zaświadczenie kierownika projektu zawierające nazwę, okres uczestnictwa studenta, pełnioną funkcję oraz opis
wykonywanych zadań.

3.

Osiągnięcia artystyczne:
Autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych,
w tym muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych
publicznie na festiwalach, przeglądach lub w obiegu telewizyjnym,
o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych w publikacji
o charakterze artystycznym w nakładzie co najmniej 500
egzemplarzy
Zajęcie medalowego miejsca w artystycznych konkursach,
przeglądach
artystycznych,
festiwalach
lub
turniejach
międzynarodowych
Zajęcie medalowego miejsca w artystycznych konkursach,
przeglądach
artystycznych,
festiwalach
lub
turniejach
ogólnokrajowych

15 punktów

40
10 punktów

8 punktów
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Zajęcie medalowego miejsca w artystycznych konkursach,
przeglądach artystycznych, festiwalach, turniejach uczelnianych
lub lokalnych
Wystawienie dzieła na wystawie o zasięgu międzynarodowym
Wystawienie dzieła na wystawie o zasięgu krajowym

5 punktów
6 punktów
4 punkty

Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie potwierdzające datę prezentacji lub wydania dzieła, tytuł dzieła artystycznego, w tym dzieł
plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, miejsce prezentacji lub wydania (nazwa wystawy, galerii,
teatru), nakład, nazwę wydawcy lub organizatora prezentacji oraz numer ISAN, ISBN lub DOI (jeżeli został nadany).
Zaświadczenie powinno zawierać informację o charakterze osiągnięcia (np. międzynarodowy, ogólnokrajowy,
uczelniany lub lokalny).
2. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowego miejsca w artystycznych konkursach, przeglądach
artystycznych, festiwalach lub turniejach. Zaświadczenie powinno zawierać informację o charakterze osiągnięcia
(np. międzynarodowy, ogólnokrajowy, uczelniany lub lokalny).
3. Zaświadczenie potwierdzające datę prezentacji dzieła, autora, tytuł dzieła, miejsce prezentacji, nazwę organizatora
wystawy. Zaświadczenie powinno zawierać informację o charakterze osiągnięcia (np. międzynarodowy, krajowy).
Osiągnięcia sportowe:

4.

−
−
−
−

uczestnicy: igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,

−

medaliści: mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostw Polski,
Mistrzostw Polski AZS,

−

zawodnicy lig państwowych
(Ekstraklasa, I i II liga)

−

finaliści: mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostw Polski dyscypliny indywidualne, Mistrzostwa Polski AZS,

−

finaliści: Akademickich
zespołowych,

−
−

finaliści: pucharu Polski,

−

miejsca od IV do VI w Akademickich Mistrzostwach Polski,
w dyscyplinach rozgrywanych w systemie bezpośrednim (bez
eliminacji),

−

miejsca od V do VIII w półfinałach Akademickich Mistrzostw
Polski (rozgrywki strefowe) - sporty indywidualne, oraz miejsca
od V do XII ‒ sporty drużynowe,

−
−

posiadanie statusu członka kadry narodowej,

uczestnicy: mistrzostw świata, mistrzostw Europy,
25 punktów

finaliści: pucharu świata, pucharu Europy,
finaliści: uniwersjady, Akademickich Mistrzostw Świata,
Akademickich Mistrzostw Europy

w

Mistrzostw

grach

18 punktów

zespołowych:

Polski

w

grach

15 punktów

40

posiadanie statusu członka Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej

zawodnicy III ligi państwowej
I miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku
II i III miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Studentów Pierwszego
Roku

12 punktów

8 punktów
5 punktów

Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu członka kadry narodowej.
2. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowych miejsc w punktowanych imprezach
sportowych.
3. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu członka Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.
4. Zaświadczenie Akademickiego Związku Sportowego potwierdzające zajęcie medalowego miejsca
w Akademickich Mistrzostwach Polski.
5. Zaświadczenie Akademickiego Związku Sportowego potwierdzające osiągnięcia zdobyte w Akademickich
Mistrzostwach Polski.
6. Wszystkie osiągniecia sportowe, poza dyscyplinami objętymi rozgrywkami w Akademickich Mistrzostwach
Polski, należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, które musi zawierać szczegółowe informacje
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o wnioskodawcy, dacie, miejscu i wyniku sportowym, potwierdzone przez Polski Związek Sportowy (wykaz:
https://www.msit.gov.pl/pl/sport/polskie-zwiazki-sportow) i uzyskać opinie Ośrodka Sportu Politechniki
Śląskiej.
7. W dyscyplinach sportowych, w których rozgrywane są zawody w ramach Akademickich Mistrzostw Polski lub
Mistrzostw Polski AZS, wnioski studentów dodatkowo są opiniowane przez Ośrodek Sportu Politechniki
Śląskiej (opinia dyrektora Ośrodka Sportu i trenera danej sekcji).
8. Zaświadczenia potwierdzające zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do zawodów i występy
w punktowanych imprezach sportowych.
RAZEM

170

Zasady ogólne:
1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w każdym przypadku powinny umożliwiać bezsprzeczne ustalenie uzyskania
przez studenta osiągnięcia (autorstwo) oraz dokładną datę uzyskania osiągnięcia (co najmniej miesięczną).
2. Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz.
3. Nie są punktowane osiągnięcia zgłoszone i punktowane w poprzednich latach akademickich, jeżeli student otrzymał na
ich podstawie stypendium rektora.
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