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SZCZEGÓŁOWE ZASADY TWORZENIA LIST RANKINGOWYCH 
NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH 

STUDIÓW, OBLICZANIA ŚREDNIEJ OCEN UZYSKANEJ PRZEZ STUDENTA ZA 
OSTATNI ZALICZONY ROK STUDIÓW ORAZ KATALOG OSI ĄGNIĘĆ 

NAUKOWYCH, ARTYSTYCZNYCH  
I OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE CO NAJMNIEJ NA 

POZIOMIE KRAJOWYM 

 

I.  ZASADY OGÓLNE  

1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, 
osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co 
najmniej na poziomie krajowym. Wyróżniające wyniki w nauce to wysoka średnia ocen 
uzyskana za ostatni zaliczony rok studiów. 

 
2. Stypendium może otrzymywać student począwszy od drugiego roku studiów, tylko na jednym 

wybranym kierunku studiów i na jednej uczelni, na podstawie złożonego wniosku. 
 

3. O stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, 
rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (tj. kolejnych 365 
dni).  
 

4. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia 
egzaminu maturalnego, który jest:  

a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 
sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

 
5. Student studiujący dwie specjalności na tym samym lub różnych kierunkach studiów składa 

wniosek o przyznanie stypendium rektora wraz z dokumentacją osiągnięć tylko na jednej ze 
specjalności wg własnego wyboru. 

 
6. O stypendium może ubiegać się student, który spełnił łącznie warunki: 

a) zaliczył ostatni rok studiów w terminach określonych w corocznym zarządzeniu 
Rektora PWSTE w sprawie organizacji roku akademickiego, 

b) wypełnił wszystkie obowiązki studenta wynikające z Regulaminu studiów PWSTE 
konieczne do zaliczenia roku oraz  

c) uzyskał za ostatni zaliczony rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada 
udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we 
współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym i został wpisany na listę 
studentów kolejnego roku studiów rok studiów.  
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7. Student może pobierać stypendium przez okres do 9 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa 
jeden semestr przez okres do 5 miesięcy, przy czym studenci rozpoczynający studia od 
semestru zimowego mogą pobierać stypendium przez okres od października do czerwca 
danego roku akademickiego (w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez 
okres od października do lutego danego roku akademickiego), zaś studenci rozpoczynający 
studia od semestru letniego przez okres od marca do czerwca danego roku akademickiego  
i przez okres od października do lutego kolejnego roku akademickiego. 

 
8. Stypendium przyznawane jest przez Odwoławczą Komisję Stypendialną na podstawie 

złożonego wniosku, w oparciu o uzyskaną przez studenta za ostatni zaliczony rok studiów 
średnią ocen lub/i udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia 
sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 
 

9. Terminy składania wniosków o stypendium rektora ustalane są przez rektora drodze 
Zarządzenia. 
 

10. Stypendium może otrzymywać maksymalnie 10% studentów na każdym kierunku studiów. 
Za 100% studentów danego kierunku przyjmuje się liczbę studentów wpisanych na bieżący 
rok akademicki w dniu 25 października lub 25 marca w przypadku studiów rozpoczynających 
się od semestru letniego. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium 
rektora może być przyznane jednemu studentowi. 

 
11. Podstawą przyznania stypendium jest miejsce na liście rankingowej. 

 
12. Listy rankingowe tworzone są odrębnie dla studiów danego kierunku rozpoczynających się od 

semestru zimowego i odrębnie dla semestru letniego, odrębnie dla studiów I stopnia i dla 
studiów II stopnia oraz odrębnie dla studentów I roku będących laureatami olimpiady 
międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których 
mowa w przepisach o systemie oświaty i studentów I roku będących medalistami co najmniej 
współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa  
w przepisach o sporcie. 

 
13. Grupa studentów uprawniona do otrzymania stypendium ustalana jest na podstawie listy 

rankingowej (odrębnie dla każdego kierunku i poziomu studiów, bez podziału na lata studiów 
i formę studiów) utworzonej według sumy punktów uzyskanych za wszystkie rodzaje 
osiągnięć branych pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium (tj. za wysoką średnią ocen, 
osiągnięcia naukowe, artystyczne i osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej 
na poziomie krajowym). 
 

14. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów zdobędzie grupa studentów, z których część 
będzie znajdować się poza limitem 10%, o tym, którym studentom przyznane zostanie 
stypendium zdecyduje średnia arytmetyczna wyliczona na podstawie ocen uzyskanych przez 
studenta z zaliczeń i egzaminów. 
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15. W przypadku, gdy na podstawie średniej ocen nie można wyłonić grupy 10% najlepszych 
studentów na danym kierunku, pomija się wszystkich studentów z końca grupy 10% 
najlepszych studentów z taką samą średnią ocen. 
 

16. Wnioski o stypendium oceniane są metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i każde 
uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co 
najmniej na poziomie krajowym przyznawana jest określona liczba punktów. Szczegółowe 
zasady przeliczania osiągnięć studenta na punkty oraz sposób dokumentowania osiągnięć 
określa załącznik nr 3a do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. 
 

17. Wnioski studentów I roku studiów będących laureatami olimpiady międzynarodowej albo 
laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach  
o systemie oświaty są oceniane metodą punktową, zgodnie z załącznikiem 3a do Regulaminu. 
 

18. Wnioski studentów I roku studiów będących medalistami co najmniej współzawodnictwa 
sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, 
oceniane są metodą punktową, zgodnie z załącznikiem 3a do Regulaminu. 

 
19. Student ubiegający się o przyznanie stypendium składa do Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej, za pośrednictwem systemu USOSweb, wniosek stanowiący załącznik nr 3 do 
Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-
Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, w którym określa rodzaje 
osiągnięć, w oparciu o które ubiega się o stypendium, (tj. wysoką średnią ocen, osiągnięcia 
naukowe, artystyczne i osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 
krajowym) lub w przypadku studentów I roku studiów – zasięg olimpiady, uzyskany tytuł 
oraz uzyskane miejsce lub uzyskane miejsce na zawodach w ramach współzawodnictwa 
sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

 

20. Po wypełnieniu i zarejestrowaniu wniosku w systemie USOSweb, student ma obowiązek 
dostarczyć jego papierową, podpisaną wersję wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami 
do Centrum Obsługi Studentów.  

 
21. Przedziały punktowe, od których uzależniona jest wysokość stypendium oraz wysokość 

stypendium ustalane są w odrębnym Zarządzeniu Rektora w porozumieniu z Samorządem 
Studenckim PWSTE w Jarosławiu. 

 

22. Liczba punktów uzyskaną przez studenta ubiegającego się o stypendium rektora stanowi 
sumę punktów za uzyskaną średnią ocen, sumę punktów za osiągnięcia naukowe pomnożoną 
przez 0,1, sumę punktów za osiągnięcia artystyczne pomnożoną przez 0,1 i sumę punktów za 
osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, zgodnie  
z poniższym wzorem: 
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L pkt = LŚR. + 0,1*LN + 0,1*LA + LSP 
 
gdzie: 
Lpkt -  suma punktów 
LŚR. - liczba punktów za średnią ocen 
LN   - suma punktów za osiągnięcia naukowe 
LA  -  suma punktów za osiągnięcia artystyczne 
LSP - suma punktów za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 
krajowym 
 
Punkty za średnią ocen przeliczane są według wzoru: 
 
LŚR = (średnia ocen – 4,0) * 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

5 

 

II.  ŚREDNIA OCEN 
 

1. Średnia ocen z ostatniego zaliczonego roku studiów jest średnią arytmetyczną wyliczaną na 
podstawie ocen uzyskanych przez studenta z zaliczeń i egzaminów obowiązujących  
w programie studiów w poprzednim roku studiów (z uwzględnieniem ocen niedostatecznych) 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

2. W przypadku zaliczania przedmiotu w dwóch terminach (podstawowym i poprawkowym) do 
średniej ocen wlicza się obie oceny. 

 

3. W przypadku komisyjnego zaliczenia przedmiotu, do średniej ocen liczona jest wyłącznie 
ocena uzyskana w ramach zaliczenia (egzaminu) komisyjnego. Ocena zakwestionowana przez 
studenta nie jest liczona do jego średniej ocen. 

 
4. Średnia ocen obliczana jest z poprzedniego roku studiów w kolejności: 

a) z semestru zimowego i letniego – w przypadku studentów rozpoczynających studia od 
semestru zimowego 

b) z semestru letniego i zimowego – w przypadku studentów rozpoczynających studia od 
semestru  letniego. 

c) z jednego semestru -  w przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów 
trwał jeden semestr 

 
5. W przypadku studentów pierwszego roku drugiego stopnia, którzy ukończyli studia 

pierwszego stopnia na uczelni, w której obowiązująca skala ocen wynosi 2,0 - 6,0 lub 2,0 - 
5,5 przeliczenia na skalę ocen 2,0 - 5,0 dokonuje się w sposób następujący: 

 
a) skala ocen 2,0 - 5,5: 

 

Średnia PWSTE =   średnia +  

b) skala ocen 2,0 – 6,0: 
 

Średnia PWSTE =   średnia +  

 
6. W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie roku studiów, z którego oblicza się średnią 

ocen na inny kierunek studiów (w ramach uczelni lub z innej szkoły wyższej), uwzględnia się 
oceny uzyskane z przedmiotów: 

a) zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym poprzednio studiował, 
jeżeli przedmioty te są również ujęte w planie studiów i programie kształcenia 
kierunku, na który student się przeniósł, 

b) zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi), 
c) pozostałych, ujętych w planie studiów i programie kształcenia kierunku, na który 

student się przeniósł 
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7. W przypadku studenta, który skierowany przez PWSTE odbywał w poprzednim roku 

studiów studia w innej uczelni w kraju lub zagranicą w ramach umowy lub programu 
wymiany studenckiej, do średniej ocen z poprzedniego roku studiów wlicza się oceny  
z zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów w uczelni macierzystej oraz oceny  
z egzaminów uzyskane w uczelni przyjmującej. 
 

8. Studentowi studiującemu według indywidualnego planu i programu studiów do obliczenia 
średniej ocen wlicza się egzaminy oraz zaliczenia z przedmiotów ustalonych indywidualnie 
na dany rok studiów. 

 
9. W przypadku, gdy student w danym roku studiów powtarzał przedmiot z ubiegłego roku 

akademickiego, ocena z egzaminu i zaliczenia z tego przedmiotu nie jest wliczana do średniej 
ocen. 

 
10.  Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni do PWSTE w Jarosławiu lub zmienił kierunek 

studiów, potwierdzenia średniej ocen na poprzednim roku i kierunku studiów, z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku, dokonuje upoważniony pracownik. 
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III.  OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 
 

1. Do katalogu osiągnięć naukowych, kwalifikujących studenta do ubiegania się o stypendium, 
zalicza się następujące osiągnięcia, nieobjęte programem studiów: 

a) Aktywna praca w kole naukowym o charakterze naukowym, 
b) Praca naukowa i udział w pracach naukowo-badawczych, w tym: 
� udział w projektach naukowo-badawczych (badania laboratoryjne, terenowe, 

ankietowe i sondażowe i inne) 
� udział w naukowym wyjeździe terenowym 
� udział w opracowaniu patentu, wzoru użytkowego 
c) Czynny udział w konferencji naukowej, w tym: 
� udział z referatem, posterem, prezentacją multimedialną itp. w konferencji 

międzynarodowej 
� udział z referatem, posterem, prezentacją multimedialną itp. w konferencji 

ogólnopolskiej (krajowej) 
� udział z referatem, posterem, prezentacją multimedialną itp. w konferencji uczelnianej 

lub lokalnej 
Przez konferencję międzynarodową rozumie się konferencję z udziałem nie mniej niż dwóch 
prelegentów obcokrajowców. 
Przez konferencję ogólnopolską (krajową) rozumie się konferencję z udziałem nie mniej niż 
dwóch prelegentów z innego środowiska naukowego. 
Przez konferencję uczelnianą rozumie się konferencję w ramach jednej uczelni lub z udziałem 
prelegentów z lokalnego środowiska naukowego. 

d) Publikacje wydane, w tym: 
� książka, monografia naukowa (autorstwo) 
� książka, monografia naukowa (współautorstwo, rozdział) 
� artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym lub pracy zbiorowej 
� artykuł naukowy w czasopiśmie nierecenzowanym 
� artykuł w czasopiśmie specjalistycznym, zeszytach naukowych, uczelnianych, 

internetowych 
� artykuły popularnonaukowe, sprawozdanie, recenzja, referat 
e) Kursy, szkolenia, warsztaty, praktyki, staże o charakterze naukowym. 

 
2. Kryteria i sposób oceny poszczególnych osiągnięć naukowych, wymienionych w pkt. 2 oraz 

sposób ich dokumentowania określa załącznik nr 3a do Regulaminu świadczeń dla studentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza  
w Jarosławiu.  

 
3. Jeżeli student wykaże osiągnięcie naukowe, które można zakwalifikować do więcej niż 

jednego z kryteriów określonych w pkt. 2, Komisja bierze pod uwagę kryterium najwyżej 
punktowane (np. wygłoszenie tego samego referatu podczas konferencji międzynarodowej  
i ogólnopolskiej będzie punktowane tylko 1 raz). 
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4. Punkty nie są przyznawane za organizację i bierny udział w konferencjach naukowych, 
konkursach, sympozjach, wykładach otwartych, warsztatach lub spotkaniach plenerowych 
oraz spotkaniach z przedstawicielami firm i instytucji. 

 
5. Członkostwo oraz pełnienie funkcji zarządczych w studenckich kołach naukowych, 

publikacje o charakterze nienaukowym, staże, kursy i praktyki o charakterze nienaukowym  
nie stanowią osiągnięć naukowych i nie należy ich wykazywać we wniosku o przyznanie 
stypendium.  
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IV.  OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 
 

1. Do katalogu osiągnięć artystycznych, kwalifikujących studenta do ubiegania się  
o stypendium, zalicza się następujące osiągnięcia, nieobjęte programem studiów: 

a) Wystawy: 
� wystawy indywidualne lub zbiorowe (zagraniczne, międzynarodowe, krajowe, 

regionalne, uczelniane) 
b) Plenery, w tym: 
� plenery zagraniczne, międzynarodowe 
� plenery krajowe 
� plenery regionalne 
� plenery uczelniane 
c) Osiągnięcia w konkursach, festiwalach, koncertach, przeglądach, w tym: 
� międzynarodowe (miejsca 1-3 i wyróżnienia) 
� krajowe (miejsca 1-3 i wyróżnienia) 
� regionalne 
� uczelniane 
d) Warsztaty (międzynarodowe, krajowe, regionalne, uczelniane) 
e) Publikacja (reprodukcja) dzieła plastycznego, literackiego lub muzycznego, w tym: 
� zasięgu międzynarodowym 
� zasięgu krajowym 
f) Inne formy osiągnięć artystycznych  

 
2. Punkty za osiągnięcia artystyczne przyznawane są w następujących dziedzinach: literatura, 

muzyka, taniec, sztuka (np. malarstwo, grafika komputerowa, fotografia), teatr i film. 
 

3. Kryteria i sposób oceny poszczególnych osiągnięć artystycznych, wymienionych w pkt. 1 oraz 
sposób ich dokumentowania określa załącznik nr 3a do Regulaminu przyznawania świadczeń dla 
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława 
Markiewicza w Jarosławiu.  

 
4. W przypadku wielu osiągnięć artystycznych, uzyskanych na podstawie tego samego dzieła, 

należy wykazać najwyższe osiągnięcie, które jako jedyne będzie podlegać punktacji. 
 

5. Do osiągnięć artystycznych nie zalicza się samego członkostwa w Chórze Akademickim, 
Studenckim Zespole Pieśni i Tańca i innych podobnych organizacjach.  
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V. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE CO NAJMNIEJ NA 
POZIOMIE KRAJOWYM  

 
1. Do katalogu osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 

krajowym zalicza się następujące osiągnięcia sportowe: 
a) rangi międzynarodowej: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa 

Europy, Akademickie Mistrzostwa Świata, Akademickie Mistrzostwa Europy, 
Uniwersjada, Puchar Świata, Puchar Europy, w tym: 

� miejsca medalowe 
� miejsca 4-8  
� udział  
b) rangi krajowej: Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, w tym: 
� miejsca medalowe 
� miejsca 4-8  
� udział  
c) rangi krajowej: Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski AZS, w tym: 
� miejsca medalowe 
� miejsca 4-8  
� udział  
d) rangi krajowej: Udział studenta w rozgrywkach lig państwowych szczebla centralnego 

- ekstraklasa i I-II liga 
e) Inne zawody rangi  międzynarodowej lub krajowej (turnieje, puchary, mistrzostwa) 

 
2. Kryteria i sposób oceny poszczególnych osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co 

najmniej na poziomie krajowym, wymienionych w pkt. 1 oraz sposób ich dokumentowania 
określa załącznik nr 3a do Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.  
 

3. Nie zalicza się do osiągnięć sportowych samego członkostwa w Klubie Uczelnianym AZS 
oraz organizacji imprez sportowych. 
 

4. Punkty stypendialne za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 
krajowym przyznawane są w sportach, w których działają polskie związki sportowe,  
o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz.1463 z 
późn. zm.), tj: 

1. Aeroklub Polski  
2. Liga Obrony Kraju  
3. Polski Związek Akrobatyki Sportowej  
4. Polski Związek Alpinizmu  
5. Polski Związek Badmintona  
6. Polski Związek Baseballu i Softballu  
7. Polski Związek Biathlonu  
8. Polski Związek Bilardowy  
9. Polski Związek Sportowy Bobslei i Skeletonu  
10. Polski Związek Bokserski  
11. Polski Związek Brydża Sportowego  
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12. Polski Związek Curlingu  
13. Polski Związek Gimnastyczny  
14. Polski Związek Golfa  
15. Polski Związek Hokeja na Lodzie  
16. Polski Związek Hokeja na Trawie  
17. Polski Związek Jeździecki  
18. Polski Związek Judo  
19. Polski Związek Ju – Jitsu  
20. Polski Związek Kajakowy  
21. Polski Związek Karate  
22. Polski Związek Karate Fudokan  
23. Polski Związek Karate Tradycyjnego  
24. Polski Związek Kendo  
25. Polski Związek Kickboxingu  
26. Polski Związek Kolarski  
27. Polski Związek Korfballu  
28. Polski Związek Koszykówki  
29. Polski Związek Kręglarski  
30. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego  
31. Polski Związek Lekkiej Atletyki  
32. Polski Związek Łuczniczy  
33. Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego  
34. Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego  
35. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego  
36. Polski Związek Motorowy  
37. Polski Związek Muaythai  
38. Polski Związek Narciarski  
39. Polski Związek Orientacji Sportowej  
40. Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego  
41. Polski Związek Piłki Nożnej  
42. Polski Związek Piłki Siatkowej  
43. Polski Związek Płetwonurkowania  
44. Polski Związek Pływacki  
45. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów  
46. Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów  
47. Polski Związek Rugby  
48. Polski Związek Skibobowy  
49. Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego  
50. Polski Związek Snowboardu  
51. Polski Związek Sportów Saneczkowych  
52. Polski Związek Sportów Wrotkarskich  
53. Polski Związek Strzelectwa Sportowego  
54. Polski Związek Sumo  
55. Polski Związek Szachowy  
56. Polski Związek Szermierczy  
57. Polski Związek Taekwon-do  
58. Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego  
59. Polski Związek Tańca Sportowego  
60. Polski Związek Tenisa Stołowego  
61. Polski Związek Tenisowy  
62. Polski Związek Towarzystw Wioślarskich  
63. Polski Związek Triathlonu  
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64. Polski Związek Unihokeja  
65. Polski Związek Warcabowy  
66. Polski Związek Wędkarski  
67. Polski Związek Wushu  
68. Polski Związek Zapaśniczy  
69. Polski Związek Żeglarski  
70. Związek Piłki Ręcznej w Polsce  
71. Polski Związek Sportu Niesłyszących 
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VI. LAUREACI OLIMPIAD MI ĘDZYNARODOWYCH/LAUREACI LUB FINALI ŚCI 
OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO, O KTÓRYCH MOWA W PRZE PISACH  
O SYSTEMIE OSWIATY  

 
1. Stypendium rektora otrzymuje student 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. 
 

2. Student, o którym mowa w punkcie 1 rejestruje wniosek o przyznanie stypendium za 
pośrednictwem systemu USOSweb, i składa jego wydrukowaną i podpisaną wersję, wraz ze 
stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w danej olimpiadzie, uzyskany tytuł, 
nazwę olimpiady, datę i miejsce olimpiady wystawionymi przez organizatora olimpiady,  
w Centrum Obsługi Studentów. 
 

3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student I roku studiów,  
o którym mowa w punkcie 1, tylko i wyłącznie w przypadku przyjęcia na I rok studiów  
w roku złożenia egzaminu maturalnego.  
 

4. Liczbę punktów za dany typ olimpiady określa się w oparciu o załącznik nr 3a do 
Regulaminu. 
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VII.  MEDALI ŚCI CO NAJMNIEJ WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO  

O TYTUŁ MISTRZA POLSKI W DANYM SPORCIE, O KTÓRYM MO WA  
W PRZEPISACH O SPORCIE 

 
1. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia 

egzaminu maturalnego, który jest medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego  
o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 
 

2. Student, o którym mowa w punkcie 1 rejestruje wniosek o przyznanie stypendium za 
pośrednictwem systemu USOSweb, i składa jego wydrukowaną i podpisaną wersję wraz  
ze stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w zawodach, zawierające 
następujące informacje: uzyskane miejsce, nazwę zawodów, datę i miejsce zawodów, wydane 
przez organizatora zawodów. 

 
3. O stypendium rektora może ubiegać się student I roku studiów, o którym mowa w punkcie 1, 

tylko i wyłącznie w przypadku przyjęcia na I rok studiów w roku złożenia egzaminu 
maturalnego.  

 

4. Liczbę punktów za udział w zawodach we współzawodnictwie sportowym o tytuł Mistrza 
Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, określa się w oparciu  
o załącznik nr 3a do Regulaminu. 

 
 


