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Załącznik nr 3 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW REKTORA  

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

 

I. ZASADY TWORZENIA LIST RANKINGOWYCH 

 

§1 

1. Uprawnionych do stypendium rektora nie może być więcej niż 10 % studentów danego 

kierunku studiów.  

2. Ilość stypendiów rektora dla danego kierunku studiów określa każdorazowo Rektor, w 

porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów, w piśmie okólnym określonym w 

§ 20 ust. 5 Regulaminu. 

§ 2 

1. Liczbę uprawnionych do stypendium rektora na listach rankingowych zaokrągla się w ten 

sposób, aby liczba ta nie przekraczała łącznie 10 % studentów na danym kierunku studiów.  

2. W przypadku, gdy znaczna liczba uprawnionych ma jednakową liczbę punktów, co 

uniemożliwia konstrukcję listy rankingowej zgodnie z opisanymi zasadami, czynnikiem 

rozstrzygającym o miejscu na tej liście jest średnia ocen z poprzedniego roku studiów, a w 

przypadku gdy nadal nie można skonstruować listy – średnia ocen za egzaminy z poprzedniego 

roku studiów.  

§ 3 

1. Punkty stypendialne za średnią ocen oraz poszczególne osiągnięcia przyznaje KSdS, która 

przygotowuje też projekt list rankingowych.  

2. Stypendium rektora może otrzymać osoba, która zajęła na liście rankingowej miejsce, które 

znajduje się w puli miejsc uprawniających do otrzymania stypendium ustalonej na podstawie  

§ 1.  

3. Średnia ocen uprawniająca do otrzymania punktów stypendialnych za średnią ocen, nie może 

być mniejsza niż 4,0. 

4. Łączna ilość punktów stypendialnych uprawniająca do otrzymania stypendium rektora nie może 

być mniejsza niż 10. 

5. Maksymalna ilość punktów stypendialnych wynosi 100 punktów, w tym do 50 punktów 

stypendialnych za średnią ocen, do 25 punktów stypendialnych za osiągnięcia naukowe, 

artystyczne oraz do 25 punktów za osiągnięcia sportowe. 

 

 

§ 4 

1. Stypendium rektora dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów, określone w § 21 ust. 2 

Regulaminu, przyznawane jest na podstawie osiągnięć (wyników olimpiad) z okresu do dwóch 

lat szkolnych poprzedzających pierwszy rok studiów. 

2. Punkty za osiągnięcia dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia ustala się 

następująco: 

 

Olimpiada międzynarodowa Olimpiada ogólnopolska 

Laureat 
8 pkt 

Laureat 
6 pkt 

Finalista 
4 pkt 

 

3. W przypadku studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, średnią ocen,  

o której mowa w § 3 ust. 1 określa się jako: 
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gdzie: 

M – jest równa większej z ocen wynikających z poniższej tabeli, z egzaminu maturalnego z 

matematyki; 

F
(1)

 – jest równa większej z ocen wynikających z poniższej tabeli, z egzaminu maturalnego z 

fizyki; 

JO – jest równa większej z ocen wynikających z poniższej tabeli, z egzaminu maturalnego z 

języka obcego nowożytnego; 

 

przy czym wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu 

maturalnego z: 

a) chemii – dla studentów Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i 

Geologii, a także studentów kierunku Ochrona Środowiska i studentów kierunku Inżynieria 

Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki 

b) biologii – dla studentów kierunku Ochrona Środowiska i studentów kierunku Inżynieria 

Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki 

c) informatyki – dla studentów kierunku Informatyka Wydziału Informatyki i Zarządzania, a 

także dla studentów kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki i na Wydziale 

Podstawowych Problemów Techniki 

d) geografii – dla studentów Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii 
 

Oceny z poszczególnych egzaminów wyznaczane są na podstawie poniższej tabeli: 

 

 
Dla matury podstawowej 

Wynik procentowy: Ocena: 

95 – 100% 4.0 

75% – 94% 3.5 

50% – 74% 3.0 

<50% 2.0 

 
Dla matury rozszerzonej 

Wynik procentowy: Ocena: 

95 – 100% 5.5 

90% – 94% 5.0 

75% – 89% 4.5 

60% – 74% 4.0 

40% – 59% 3.5 

30% – 39% 3.0 

<30% 2.0 

 

§ 5 

1. Listy rankingowe tworzy się w oparciu o wnioski złożone przez studentów. 

2. Listy rankingowe za średnią ocen służące do ustalania punktacji za średnią tworzy się odrębnie 

dla każdego kierunku i stopnia studiów. 

 

II. PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

 

§ 6 

1. Studenci składają wnioski wydrukowane z portalu Edukacja.CL (wraz z ewentualnymi 

załącznikami) o przyznanie stypendium rektora w wyznaczonym miejscu w terminie do 9 

października danego roku dla semestru zimowego i do 28 lutego dla semestru letniego.  
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2. Dziekan w porozumieniu z KSdS tworzy propozycję listy rankingowej w terminie do 10  

listopada w przypadku semestru zimowego i do 20 marca w przypadku semestru letniego. 

3. W terminie do 7 dni od ogłoszenia propozycji list rankingowych, o których mowa w ust. 2 

studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium rektora są zobowiązani sprawdzić, czy zostali 

umieszczeni na liście oraz czy wykazana na liście ilość punktów stypendialnych jest 

prawidłowa, a stwierdzone rozbieżności wyjaśnić w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i 

Doktorantów. 

4. W przypadku uwzględnienia uwag i wniosków studentów dokonywana jest niezbędna korekta 

list rankingowych. 

5. Ostateczne wersje list rankingowych, o których mowa w ust. 4 ogłaszane są do 30 listopada w 

przypadku semestru zimowego i do 31 marca w przypadku semestru letniego. 

 

III. ZASADY PUNKTACJI ŚREDNIEJ OCEN 

 

§ 7 

1. Punkty stypendialne za średnią ocen przyznawane są studentom, którzy spełniają warunki 

określone w § 22 ust. 1 pkt. 1) – 3) Regulaminu. 

2. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać za średnią ocen wynosi 50 punktów. 

3. Punkty za średnią przyznawane są według wzoru: 

 

40 * (1 -  ) + 10 

: 

 

 

 

 

 

IV. ZASADY PUNKTACJI OSIĄGNIĘĆ 

 

§ 8 

1. Skreślony. 

 

§ 9 

1. Osiągnięcia naukowe, artystyczne albo wysokie wyniki sportowe muszą być związane z 

dodatkową, nieobowiązkową aktywnością studenta i nie mogą wynikać z realizacji planu i 

programu kształcenia. 

2. Za osiągnięcia naukowe, artystyczne można uzyskać maksymalnie 25 punktów stypendialnych. 

3. Za osiągnięcia sportowe można uzyskać maksymalnie 25 punktów stypendialnych. 

 

§ 10 

1. Ustala się następujące ogólne zasady punktacji osiągnięć naukowych: 

 

 

 

 

 

 

pozycja na liście - 1 

ostatnia pozycja na liście spośród osób dopuszczonych do rankingu 
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S

IĄ
G

N
IĘ

C
IA

 SZCZEBEL (ZASIĘG) 

oraz OSIĄGNIĘCIE 

MIĘDZYNARODOWY OGÓLNOPOLSKI REGIONALNY UCZELNIANY 

A
K

T
Y

W
N

Y
 U

D
Z

IA
Ł

 W
 

Pracach naukowo-

badawczych 

  7 pkt 

Pracach naukowo-

badawczych 

  6 pkt 

Pracach naukowo-

badawczych 

  5 pkt 

Pracach naukowo-

badawczych 

  4 pkt 

Olimpiadach naukowych 

  6 pkt 

Olimpiadach 

naukowych 

  5 pkt 

Olimpiadach 

naukowych 

  4 pkt 

Olimpiadach 

naukowych 

  3 pkt 

P
U

B
L

IK
A

C
J

A
 W

 Czasopismach 

naukowych, e-

czasopismach 

naukowych 

  6 pkt 

Czasopismach 

naukowych, e-

czasopismach 

naukowych 

  5 pkt 

Czasopismach 

naukowych, e-

czasopismach 

naukowych 

  4 pkt 

Czasopismach 

naukowych, e-

czasopismach 

naukowych  

 3 pkt 

Materiałach 

pokonferencyjnych 

  4 pkt 

Materiałach 

pokonferencyjnych 

  3 pkt 

Materiałach 

pokonferencyjnych 

  2 pkt 

Materiałach 

pokonferencyjnych 

  1 pkt 

IN
N

E
 

Inne osiągnięcia naukowe 

nie ujęte wyżej 

  4 pkt 

Inne osiągnięcia 

naukowe nie ujęte 

wyżej 

  3 pkt 

Inne osiągnięcia 

naukowe nie ujęte 

wyżej 

 2 pkt 

Inne osiągnięcia 

naukowe nie ujęte 

wyżej 

  1 pkt 

Reprezentowanie PWr – 

dodatkowo 

  1,5 pkt 

Reprezentowanie PWr 

– dodatkowo 

  1 pkt 

Reprezentowanie PWr – 

dodatkowo 

  0,5 pkt 

X 

 

 

2. W przypadku punktów za publikację należy uwzględnić procentowy wkład w autorstwo pracy, 

a przeliczone punkty zaokrąglić w górę do najbliższej liczby całkowitej. 

3. W przypadku olimpiad/konkursów wieloetapowych należy uwzględnić wyłącznie punkty za 

jeden etap, najwyżej punktowany dla wnioskodawcy. 

 

§ 11 

1. Ustala się następujące ogólne zasady punktacji osiągnięć artystycznych: 
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T
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G
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IĘ
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IA

 
SZCZEBEL (ZASIĘG) 

oraz OSIĄGNIĘCIE 

MIĘDZYNARODOWY OGÓLNOPOLSKI REGIONALNY UCZELNIANY 

U
D

Z
IA

Ł
  

1. Warsztaty 

2. Plenery 

3. Przeglądy 

3 pkt 

  

4. Wystawy 

5. Recitale 

6. Koncerty 

7. Konkursy 

  6 pkt 

1. Warsztaty 

2. Plenery 

3. Przeglądy 

 2,5 pkt  

 

4. Wystawy 

5. Recitale 

6. Koncerty 

7. Konkursy 

  5 pkt 

1. Warsztaty 

2. Plenery 

3. Przeglądy 

  2 pkt  

 

4. Wystawy 

5. Recitale 

6. Koncerty 

7. Konkursy 

  4 pkt 

1. Warsztaty 

2. Plenery 

3. Przeglądy 

  1,5 pkt  

 

4. Wystawy 

5. Recitale 

6. Koncerty 

7. Konkursy 

  3 pkt 

IN
N

E
 

Osiągnięcia artystyczne 

inne niż ww. oraz 

dodatkowo zdobyte 

miejsce/wyróżnienie 

indywidualnie lub 

zespołowo 

  4 pkt 

Osiągnięcia 

artystyczne inne niż 

ww. oraz dodatkowo 

zdobyte 

miejsce/wyróżnienie 

indywidualnie lub 

zespołowo 

 3 pkt 

Osiągnięcia 

artystyczne inne niż 

ww. oraz 

dodatkowo zdobyte 

miejsce/wyróżnienie 

indywidualnie lub 

zespołowo 

2 pkt 

Osiągnięcia 

artystyczne inne niż 

ww. oraz dodatkowo 

zdobyte 

miejsce/wyróżnienie 

indywidualnie lub 

zespołowo 

  1,5 pkt 

Reprezentowanie PWr – 

dodatkowo  2 pkt 

Reprezentowanie 

PWr – dodatkowo   

1 pkt 

X X 

 

 

2. Poprzez udział rozumie się aktywny udział studenta z prezentacją jego pracy artystycznej.  

 

 

§ 12 

1. Ustala się następujące zasady punktacji wysokich wyników sportowych: 

 

 

 
 

LIGI PAŃSTWOWE pkt 

1. miejsce 8 

2. miejsce 7 

3. miejsce 6 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI 

- drużynowo 

pkt 

1. miejsce 6 

2. miejsce 5 

3. miejsce 4 

4. miejsce – przy ponad 30 startujących uczelniach 3 

5. miejsce – przy ponad 30 startujących uczelniach 2 

6. miejsce – przy ponad 30 startujących uczelniach 1,5 

MISTRZOSTWA POLSKI Uczelni Technicznych - 

drużynowo 

pkt 

1. miejsce 5 

2. miejsce 4,5 

3. miejsce 3 

4. miejsce 3 

5. miejsce 2 
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI - 

indywidualnie 

pkt 

1. miejsce 5 

2. miejsce 4,5 

3. miejsce 3,5 

4. miejsce – przy ponad 50 startujących  3 

5. miejsce – przy ponad 50 startujących uczelniach 3 

6. miejsce – przy ponad 50 startujących uczelniach 2,5 

7. miejsce – przy ponad 50 startujących uczelniach 2,5 

8. miejsce – przy ponad 50 startujących uczelniach 2 

9. miejsce – przy ponad 50 startujących uczelniach 1,5 

10. miejsce – przy ponad 50 startujących uczelniach 1,5 

MISTRZOSTWA POLSKI Uczelni Technicznych - 

indywidualnie 

pkt 

1. miejsce 5 

2. miejsce 4 

3. miejsce 3 

4. miejsce 3 

5. miejsce 2 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJ. 

DOLNOŚLĄSKIEGO  

- drużynowo 

pkt 

1. miejsce 3 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJ. 

DOLNOŚLĄSKIEGO 

- indywidualnie 

pkt 

1. miejsce 2,5 

2. miejsce 1,5 

3. miejsce 1,5 

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE pkt 

udział 12 

1. miejsce dodatkowo 

10  

2. miejsce dodatkowo 

8 

3. miejsce dodatkowo 

6 

UNIWERSJADA pkt 

udział 10 

1. miejsce dodatkowo 

6 

2. miejsce dodatkowo 

5 

3. miejsce dodatkowo 

4 

MISTRZOSTWA ŚWIATA pkt 

udział 10 

1. miejsce dodatkowo 

6 

2. miejsce dodatkowo 

5 

3. miejsce dodatkowo 

4 

MISTRZOSTWA EUROPY pkt 

udział 8 

1. miejsce dodatkowo 

5 

2. miejsce dodatkowo 
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4 

3. miejsce dodatkowo 

3 

MISTRZOSTWA POLSKI pkt 

udział 6 

1. miejsce dodatkowo 

3 

2. miejsce dodatkowo 

2 

3. miejsce dodatkowo 

1 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA pkt 

udział 7 

1. miejsce dodatkowo 

4 

2. miejsce dodatkowo 

3 

3. miejsce dodatkowo 

2 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA EUROPY pkt 

udział 6 

1. miejsce dodatkowo 

3 

2. miejsce dodatkowo 

2,5 

3. miejsce dodatkowo 

2 

UDZIAŁ W INNYCH MIĘDZYNARODOWYCH 

ZAWODACH RANGI MISTRZOWSKIEJ  

(z wyjątkiem towarzyskich) 

pkt 

udział 4 

1. miejsce dodatkowo 

2 

2. miejsce dodatkowo 

1,5 

3. miejsce dodatkowo 

1 

 

2. Za reprezentowanie PWr podczas zawodów lub w lidze (występowanie w barwach Uczelni) 

przyznaje się dodatkowo: 

  1) 1,5 pkt w zawodach rangi międzynarodowej i w I lidze;  

2) 1 pkt w zawodach rangi ogólnopolskiej i w II lidze;  

3) 0,5 pkt w zawodach rangi wojewódzkiej i w III lidze.  

 

 

 

IV. USTALANIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM 

 

§ 13 

Wysokość stawek stypendium rektora dla najlepszych studentów ustala Rektor w porozumieniu  

z uczelnianym organem samorządu studentów, w piśmie okólnym, w terminie do 31 października w 

przypadku semestru zimowego i do 25 marca w przypadku semestru letniego.  

 


