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Zasady punktowej oceny sytuacji studenta 
 

 

1. Sytuacja materialna 

Punkty przyznaje się studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie (D) nie przekracza górnej 

granicy dochodu netto udokumentowanego oraz wyliczonego wg wymagań Regulaminu Pomocy Materialnej (G=850). 

Liczba punktów = G-D     (nie więcej niż 850 punktów) 

 

2. Miejsce stałego zamieszkania. 

Punkty przyznaje się studentom, zamieszkałym poza granicami miast, gmin i powiatów wymienionych w Załączniku  

nr 5. Za miejsce stałego zamieszkania przyjmuje się adres zamieszkania rodziców (opiekunów) podany  

w poświadczeniu Urzędu Skarbowego. 

Liczba punktów = odległość od Wrocławia, w km. (nie więcej niż 200 punktów). 

  

3. Wyniki w nauce 

Punkty przyznaje się na podstawie średniej ważonej ocen za rok, obliczonej w sposób określony  

w Regulaminie Pomocy Materialnej dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen (punkty 

przysługują studentom wpisanym na semestr w dniu składania wniosku oraz powracającym po przerwie w studiach nie 

dłużej niż 2 semestry). 

Dla studentów I roku średnią ocen oblicza się za semestr zimowy 

Dla studentów I roku studiów II stopnia rozpoczynających studia w lutym brana jest pod uwagę ocena na dyplomie. 

Liczba punktów = średnia ważona lub ocena na dyplomie x 20 

 

Dla kandydatów przyjętych na I rok studiów punkty przyznaje się na podstawie punktowego wskaźnika rekrutacyjnego 

kandydatów na studia. 

 

4. Inne czynniki uzupełniające. 

Za semestr studiów, na którym student jest wpisany w chwili składania wniosku  

liczba punktów = numer semestru x 5 

 

Od lutego 2012 r dla studentów II stopnia kontynuujących naukę w Politechnice Wrocławskiej po I-szym stopniu 

sumuje się semestry z I-go stopnia z semestrami II stopnia 

liczba punktów = liczba semestrów I stopnia + numer semestru II stopnia x 5 

 

Kontynuacja zamieszkiwania w domu studenckim (punkty przysługują studentom zamieszkałym w DS w dniu 

składania wniosku). 

liczba punktów = 20 punktów 

 

Udział w pracach na rzecz wydziału (punkty przyznaje dziekan do 30 punktów), udział w pracach Samorządu 

Studenckiego i innej działalności studenckiej w Uczelni (punkty przyznaje przedstawiciel Zarządu Parlamentu 

Studentów PWr. do 30 punktów po zasięgnięciu opinii przedstawiciela organu studenckiego). 

Łącznie maksimum 60 punktów. 

 

5. Małżeństwa studenckie. 

Dodatkowe punkty dla małżeństw przyznawane są wyłącznie gdy student ubiega się o miejsce w DS przeznaczonym 

dla małżeństwa studenckich. Wymagany akt zawarcia małżeństwa lub poświadczenie o dacie zawarcia związku 

małżeńskiego. 

Mąż (żona) jest studentem Politechniki: 100 punktów (punkty przyznaje się, jeśli mąż/żona jest wpisany/a na semestr  

w dniu składania wniosku: wymagane potwierdzenie dziekana). 

Mąż (żona) jest studentem: 50 punktów ( punkty przyznaje się, jeśli mąż/żona jest wpisany/a na semestr w dniu 

składania wniosku: wymagane potwierdzenie dziekana właściwej Uczelni). 

Dziecko (dzieci): 200 punktów (Wymagana kserokopia świadectwa urodzenia lub karta ciąży). 

 

6. Zasady sporządzania listy rankingowej. 

Kolejność na uczelnianej liście rankingowej określana jest wg sumarycznej liczby punktów studentów (listę dla 

małżeństw sporządza się odrębnie). W przypadku identycznej liczby punktów, kolejność na liście określona jest przez 

liczbę punktów cząstkowych, na kolejnych poziomach. 

Poziom I ogólna liczba punktów, 

Poziom II liczba punktów za sytuację materialną studenta, 

Poziom III liczba punktów za odległość od miejsca stałego zamieszkania, 

Poziom IV liczba punktów za wyniki w nauce, 

Poziom V liczba punktów za inne czynniki, łącznie z punktami dla małżeństw.    


