Załącznik nr 3a do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
wykaz dokumentów potwierdzających osiągnięcia wykazane we wniosku oraz sposób przeliczania osiągnięć i średniej ocen studenta na punkty

Rodzaj osiągnięcia, opis, charakterystyka

Punktacja

Kryterium

Sposób potwierdzania
(przykłady)

Średnia ocen za ostatni zaliczony rok/semestr studiów
(średnia podlegająca punktacji zróżnicowana na

Punktacja wg przedziałów średnich
ocen

poszczególnych kierunkach studiów)

ŚREDNIA OCEN (max. 60 punktów)

Administracja
Bezpieczeństwo Wewnętrzne

4,37 - 4,46 - 10 pkt

Finanse i Rachunkowość

4,47 - 4,57 - 20 pkt

Filologia

4,58 - 4,68 - 30 pkt

Europeistyka

4,69 - 4,79 - 40 pkt

Zarządzanie

4,80 - 4,90 - 50 pkt

Kosmetologia

4,91 - 5,00 - 60 pkt

Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Pedagogika

4,00 - 4,15 - 10 pkt
4,16 - 4,32 - 20 pkt
Budownictwo

4,33 - 4,49 - 30 pkt

Geodezja i Kartografia

4,50 - 4,66 - 40 pkt

Informatyka

4,67 - 4,83 - 50 pkt
4,84 - 5,00 - 60 pkt

1

-Zaświadczenie z właściwej uczelni
(innej niż PWSTE w Jarosławiu)
o średniej arytmetycznej ocen za ostatni
zaliczony rok studiów I stopnia
(dotyczy studentów I roku studiów II
stopnia)
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Kryterium

Rodzaj osiągnięcia, opis, charakterystyka

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Aktywna praca w kole naukowym o charakterze naukowym

Praca naukowa i udział w
pracach naukowobadawczych (nie należy
wykazywać badań naukowych
prowadzonych w związku z
przygotowaną przez studenta
pracą dyplomową, gdyż jest to
element realizowanego
programu studiów)

Czynny udział w konferencji
naukowej

Publikacje wydane

1

Punktacja

Sposób potwierdzania
(przykłady)

Symbol

1 - 6 pkt

Potwierdzenie opiekuna koła naukowego
o aktywnym udziale studenta w ramach
działalności koła naukowego, formie aktywności,
okresie przynależności, pełnionych funkcji, krótki
opis pracy wykonanej w ramach koła

N1-1

Udział w projektach naukowo-badawczych
(badania laboratoryjne, terenowe,
ankietowe, sondażowe i inne)

5 pkt

Udział w naukowym wyjeździe
terenowym, (nieobjętym programem
studiów)

5 pkt

Potwierdzenie opiekuna naukowego,
organizatora

N2-2

Udział w opracowaniu patentu, wzoru
użytkowego

5 pkt

Numer patentu (wyciąg z ewidencji)

N2-3

Udział z referatem, posterem, prezentacją
multimedialną, itp. w konferencji
zagranicznej1
Udział z referatem, posterem, prezentacją
multimedialną, itp. w konferencji
międzynarodowej w kraju 1

7 pkt (za każdy
referat, poster
etc.)
6 pkt (za każdy
referat, poster
etc.)

Udział z referatem, posterem, prezentacją
multimedialną, itp. w konferencji
ogólnopolskiej (krajowej)1

5 pkt (za każdy
referat, poster
etc.)

Udział z referatem, posterem, prezentacją
multimedialną itp. w konferencji
uczelnianej1

4 pkt (za każdy
referat, poster etc.

Książka, monografia naukowa (autorstwo)

7 pkt

Książka, monografia naukowa
(współautorstwo, rozdział)

6 pkt

Potwierdzenie kierownika programu
badawczego z informacją o zakresie udziału
studenta w pracach naukowo- badawczych

N2-1

N3-1
Potwierdzenie
(dyplom, certyfikat, zaświadczenie itp.)
uczestnictwa w konferencji wraz z tytułem
referatu, posteru, prezentacji, pełnej nazwy
konferencji i jej terminu.
Materiały konferencyjne – kopia strony lub stron
zawierających nazwisko autora, tytuł
prezentowanego referatu, posteru, prezentacji,
kserokopia referatu itp.

N3-2

N3-3

N3-4
Kopia strona lub stron zawierających nazwisko
autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę
czasopisma lub książki, datę wydania oraz numer
np. ISBN, ISSN (jeśli został nadany)

Wystąpienie z tym samym referatem, posterem, prezentacją multimedialną itp. na wielu konferencjach jest punktowane tylko 1 raz
2

N4-1
N4-2
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Artykuł naukowy w czasopiśmie
recenzowanym lub pracy zbiorowej

Publikacje wydane (cd.)

5 pkt

Artykuł naukowy w czasopiśmie
nierecenzowanym
Artykuł w czasopiśmie specjalistycznym,
zeszytach naukowych, uczelnianych,
internetowych
Artykuły popularnonaukowe,
sprawozdanie, recenzja, referat

4 pkt
4 pkt

Kopia strona lub stron zawierających nazwisko
autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę
czasopisma lub książki, datę wydania oraz numer
np. ISBN, ISSN (jeśli został nadany)

3 pkt

1 - 4 pkt
(za każdy kurs,
szkolenie itd.)

Kursy, szkolenia, warsztaty, praktyki, staże o charakterze naukowym
(realizowane poza programem studiów)

N4-3
N4-4
N4-5
N4-6
Potwierdzenie ( zaświadczenie, certyfikat itp.)
o ukończeniu praktyki, stażu oraz czasu ich
trwania przez instytucję gdzie odbyła się
praktyka lub staż, z załączoną tematyką.
Potwierdzenie (zaświadczenie, certyfikat itp.)
uczestnictwa w warsztatach, ukończonych
kursach wraz z liczbą godzin i załączoną
tematyką

N5-1

1 ) Jeżeli student wykaże osiągnięcie naukowe, które można zakwalifikować do więcej niż jednego z wyżej wymienionych kryteriów, Komisja bierze pod uwagę kryterium
najwyżej punktowane.
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Kryterium

Rodzaj osiągnięcia, opis, charakterystyka

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

Wystawy

indywidualne lub
zbiorowe

Punktacja

zagraniczne,
międzynarodowe

7 pkt

krajowe

6 pkt

Symbol
A1-1
A1-2

Potwierdzenie udziału
organizatora imprezy wraz z informacją
o miejscu, terminie, nazwie wystawy

regionalne

4 pkt

uczelniane

3 pkt

A1-4

zagraniczne, międzynarodowe

7 pkt

A2-1

krajowe

6 pkt

regionalne

4 pkt

uczelniane

3 pkt

A2-4

Miejsca 1 - 3

7 pkt

A3-1

Wyróżnienia

6 pkt

Miejsca 1 - 3

6 pkt

Wyróżnienia

5 pkt

Plenery

międzynarodowe
Osiągnięcia w konkursach,
festiwalach, koncertach,
przeglądach

Sposób potwierdzania
(przykłady)

krajowe

Potwierdzenie udziału
organizatora imprezy wraz z informacją
o miejscu, terminie, nazwie pleneru

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

A1-3

A2-2
A2-3

A3-2
A3-3
A3-4

regionalne

4 pkt

A3-5

uczelniane

3 pkt

A3-6

międzynarodowe

7 pkt

A4-1

krajowe

6 pkt

Warsztaty

A4-2
Potwierdzenie ukończenia warsztatu

regionalne

4 pkt

A4-3

uczelniane

3 pkt

A4-4
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Publikacja (reprodukcja) dzieła
plastycznego, literackiego lub
muzycznego itp.

o zasięgu międzynarodowym

7 pkt (za każdą
publikację)

o zasięgu krajowym

6 pkt (za każda
publikację)
1-5 pkt (za każde
osiągnięcie)

Inne formy osiągnięć artystycznych

Kopia strona lub stron zawierające nazwisko
autora, tytuł publikacji, nazwę czasopisma lub
książki, datę wydania nr ISBN, ISSN, ISAN
(jeśli został nadany)
Dokumentacja potwierdzająca wymienione we
wniosku działania artystyczne

A5-1
A5-2
A6-1

1) Punkty za osiągnięcia artystyczne przyznawane są w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, taniec, sztuka (np. malarstwo, grafika komputerowa, fotografia),
teatr i film.
2) Jeżeli student uzyskał osiągnięcie artystyczne, które można zakwalifikować do więcej niż jednego z wyżej wymienionych kryteriów, Komisja bierze pod uwagę kryterium
najwyżej punktowane.
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rangi
międzynarodowej

Rodzaj osiągnięcia, opis, charakterystyka
miejsca
medalowe

Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa
Świata, Mistrzostwa Europy,
Akademickie Mistrzostwa Świata, miejsca 4-8
Akademickie Mistrzostwa
Europy, Uniwersjada, Puchar
Świata, Puchar Europy*
udział

Mistrzostwa Polski, Puchar
Polski*

Punktacja
indywidualnie
lub drużynowo
indywidualnie
lub drużynowo

Akademickie Mistrzostwa Polski,
Mistrzostwa Polski AZS*

rozgrywki I ligi i wyżej*
rozgrywki II ligi*
III liga*

Klasy sportowe

Symbol

S1-1

45 pkt

S1-2

30 pkt

S1-3

indywidualnie
lub drużynowo

40 pkt

miejsca 4-8

indywidualnie
lub drużynowo

30 pkt
15 pkt

Potwierdzenie:
przedstawiciela władz właściwego
polskiego związku sportowego;
związku sportowego o zasięgu
ogólnokrajowym działającego w
środowisku akademickim;
właściwej organizacji krajowej
zajmującej się sportem
niepełnosprawnych;
przedstawiciela zarządu AZS

S2-1
S2- 2
S2-3

miejsca
medalowe

indywidualnie
lub drużynowo

30 pkt

miejsca 4-8

indywidualnie
lub drużynowo

20 pkt

S3-2

10 pkt

S3-3

udział

Akademickie Mistrzostwa woj.
podkarpackiego*

Sposób potwierdzania
(przykłady)

60 pkt

miejsca
medalowe

udział
rangi krajowej

WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB
KRAJOWYM

Kryterium

miejsca
medalowe

indywidualnie
lub drużynowo

miejsca 4-6

indywidualnie
lub drużynowo

udział
udział
1-2 miejsce
Mistrzowska Międzynarodowa
(MM)
Mistrzowska (M)
Pierwsza (I)
Druga (II)
6

12pkt (I)
11pkt (II)
10 pkt (III)
9 pkt (IV)
8 pkt (V)
7 pkt (VI)
7 pkt
5 pkt
3 pkt
5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt

S3-1

S4-1

S4-2
S5-1
S6-1
S7-1
Zaświadczenie odpowiedniego związku
sportowego o nadaniu klasy sportowej

S8 -1
S8-2
S8-3
S8-4
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Trzecia (III)

1 pkt

Inne rodzaje osiągnięć sportowych studenta

1 - 8 pkt

* odpowiednio zawody lub liga tej rangi dla osób niepełnosprawnych
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S8-5
Stosowne zaświadczenie
uzyskane osiągnięcie

potwierdzające

S9-1

