Załącznik nr 1 do Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów wprowadzonego zarządzeniem nr 68/17

Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych,
sposób ich dokumentowania i przyznawania stypendium Rektora
dla najlepszych studentów w Politechnice Świętokrzyskiej
Zgodnie z art.181 ust. 1 Ustawy o szkolnictwie wyższym o stypendium Rektora dla
najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów
wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Zgodnie z art. 181 ust. 1a Ustawy o szkolnictwie wyższym o stypendium Rektora dla
najlepszych studentów może otrzymywać student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia
egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej, albo laureatem lub
finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach
o systemie oświaty.
W takim przypadku prawo do stypendium Rektora ma student I roku I stopnia, który jest:
a) Laureatem olimpiady międzynarodowej – kategoria I
b) Laureatem lub finalistą olimpiady o zasięgu ogólnopolskim – kategoria II
Za wysoką średnią ocen lub posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym można
uzyskać maksymalnie 50 punktów o obrębie jednej z ww. kategorii stypendium rektora dla
najlepszych studentów.

Kategorie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
I kategoria:

35 - 50 pkt

II kategoria: 20 - 34 pkt
III kategoria:

1 - 19 pkt

I. Kryteria za średnią ocen
4.0 - 4.50

15 pkt

4.51 - 4.80

30 pkt

4.81 - 5.0

50 pkt

II. Kryteria za osiągnięcia naukowe
Tabela 1. Punktacja za osiągnięcia naukowe
Maksymalna liczba punktów
Osiągnięcie
Aktywne członkostwo w kole
naukowym
Aktywne działanie w zarządzie koła
Artykuł naukowy w czasopiśmie
wymienionym na liście MNiSW,
rozdział w monografii
Publikacja w materiałach
pokonferencyjnych, zeszytach
naukowych, inne publikacje
recenzowane
Udział w pracach naukowo badawczych, projektach badawczych,
opracowaniu patentu, wzoru
przemysłowego lub użytkowego
Aktywny udział w konferencji
międzynarodowej
Aktywny udział w konferencji
krajowej
Laureat olimpiady lub konkursu
naukowego
Udział w olimpiadzie lub konkursie
naukowym
Studia według indywidualnego planu
i programu studiów
Odbycie 1 semestru studiów
w uczelni zagranicznej lub stażu
Erasmus
Uzyskanie certyfikatu znajomości
języka obcego na poziomie min. B2
Inne niewymienione osiągnięcia
naukowe i popularnonaukowe

Punkty

2

2

2
11
15
4

8
16
5
3
3
5
2
3
6
3
1
6
5

1. Punktowana może być działalność w więcej niż w jednym kole naukowym.
2 Działalność w kole naukowym jak również w zarządzie koła musi być potwierdzona przez
opiekuna koła naukowego z wyszczególnieniem działalności organizacyjnej i/lub
naukowej.
3. W przypadku współautorstwa publikacji, liczba punktów jest dzielona proporcjonalnie
między autorów.
4. Wydanie elektroniczne publikacji traktowane jest na równi z wydaniem papierowym, jeśli
spełnia wymogi dotyczące numeru ISBN/ISNN, afiliacji oraz recenzji.

5. Punktowana jest publikacja przyjęta do druku po pozytywnej recenzji, pod warunkiem
przedstawienia przez studenta stosownych zaświadczeń (np. redaktora czasopisma lub
innej osoby uprawnionej).
6. Potwierdzeniem wydania publikacji jest przedstawienie jej kserokopii ze stroną zawierającą
tytuł, imię i nazwisko autora, afiliację na Politechnikę Świętokrzyską, datę wydania oraz
stronę tytułową czasopisma, monografii itp.
7. Potwierdzeniem udziału w pracach i projektach badawczych, naukowo - badawczych jest
zaświadczenie o zakresie udziału studenta wydane przez kierownika tych prac. Przez pracę
naukowo - badawczą lub badawczą rozumie się pracę o charakterze badawczym,
angażującą co najmniej 2 osoby, wykonywaną pod kierunkiem pracownika naukowego,
posiadająca określony temat oraz zakres zakończona publikacją efektów pracy w dowolnej
formie (także na stronie internetowej).
8. Potwierdzeniem udziału w opracowaniu patentu, wzoru przemysłowego lub użytkowego
jest dokument Urzędu Patentowego RP potwierdzający przyznanie lub zgłoszenie patentu,
wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego.
9. Potwierdzeniem aktywnego udziału w konferencji jest stosowne zaświadczenie wydawane
przez organizatora z wyszczególnieniem miejsca, daty, imienia i nazwiska studenta oraz
tytułu wygłoszonego przez niego referatu lub przedstawionego postera. Aktywny udział
w konferencji

można

potwierdzić

także

kserokopią

publikacji

i

materiałów

konferencyjnych. Za konferencję międzynarodową uważa się spotkanie naukowe,
w którym biorą udział prelegenci z co najmniej 3 zagranicznych ośrodków naukowych, na
którym wygłaszane są referaty lub prezentowane są postery. Za konferencję krajową
uważa się spotkanie naukowe, w którym biorą udział prelegenci z co najmniej 3 krajowych
ośrodków naukowych, na którym wygłaszane są referaty lub prezentowane są postery.
10. Potwierdzeniem uczestnictwa lub bycia laureatem w olimpiadzie lub konkursie naukowym
jest zaświadczenie wydawane przez organizatora konkursu lub olimpiady naukowej.
11. Potwierdzeniem odbywania indywidualnego planu i programu studiów jest zaświadczenie
opiekuna naukowego lub zaświadczenie z dziekanatu.
12. Odbycie co najmniej jednego semestru w uczelni zagranicznej potwierdza się stosownym
zaświadczeniem wydawanym przez tę uczelnię lub przez koordynatora wymian
międzynarodowych z ramienia Politechniki Świętokrzyskiej.
13. Punktowane są ponadprogramowe staże i praktyki, także te nieobjęte planem studiów oraz
wolontariat trwające

co najmniej 2 tygodnie

(również

praktyki

zagraniczne).

Potwierdzeniem odbycia praktyki, stażu lub wolontariatu jest zaświadczenie zawierające

nazwę instytucji, okres trwania oraz realizowaną tematykę. Punktacji nie podlega praktyka
zawodowa odbywana przez studenta w ramach planu studiów.
14. Do innych osiągnięć naukowych i popularnonaukowych zalicza się udział w lokalnych
konferencjach i sympozjach naukowych, odbyte kursy (w tym zawodowe i specjalistyczne)
i

uzyskane

certyfikaty,

projekty naukowe

realizowane

w kołach naukowych,

przedsięwzięcia popularyzujące naukę.
15. Każde osiągniecie musi zostać udokumentowane. Punty w ramach osiągnięć sumuje się,
jednak nie można przekroczyć maksymalnej liczby punktów dla danej grupy osiągnięć (np.
można sumować 2 publikacje w czasopismach z listy MNiSW, przy czym maksymalnie
wówczas można otrzymać 15 pkt)

III. Kryteria za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym
Tabela 2. Punktacja osiągnięć sportowych
Kryteria
I-III miejsce
IV-X miejsce
Udział i reprezentacja
PŚk

Mistrzostwa Polski,
Akademickie
Mistrzostwa Polski
12
9
5

I liga

II liga

III liga

10
8

9
6

6
4

4

3

2

Punkty dodatkowe
Kryteria
Udział w Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Świata, Akademickich
Mistrzostwach Świata, Uniwersjadzie
Udział w Mistrzostwach Europy,
Akademickich Mistrzostwach Europy

1.

Punkty
15
12

Zasady ogólne:

a) 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 25.06.2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz. 715 tj. z późn. zm.)
zgodnie z aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa
Sportu i Turystyki, a w przypadku Akademickich Mistrzostw Polski uznaje się zawody
w dyscyplinach, o których mowa w Regulaminie Ogólnym Akademickich Mistrzostw
Polski uchwalonego przez Zarząd Główny AZS na odpowiedni na odpowiedni rok
akademicki (ujętych na stronie internetowej Akademickich Mistrzostw Polski).
b) w przypadku, gdy student startował w kilku dyscyplinach, punkty przyznaje się za
najwyższy wynik sportowy.

c) w przypadku, gdy student startował w kilku dyscyplinach, punkty przyznawane są za
każdą z dyscyplin o najwyższej liczbie punktów. Punkty te sumuje się.
d) w przypadku kiedy zawody podzielone są na etapy (np. eliminacje, półfinał, finał) lub
składają się z kilku oddzielnych zawodów, bierze się pod uwagę wynik uzyskany
w klasyfikacji końcowej.
2.

Wnioski studentów musza być zaopiniowane przez dyrektora Centrum Sportu
i przedstawiciela KU AZS Politechniki Świętokrzyskiej.

3.

Jeżeli student reprezentował Politechnikę Świętokrzyska w dyscyplinie, w której:

a) KU AZS PŚk prowadzi zajęcia sportowe, powinien do wniosku dołączyć informacje od
trenera sekcji dotyczącą startu w imprezach sportowych,
b) KU AZS PŚk nie prowadzi zajęć sportowych potwierdzenia startu w imprezie dokonuje
KU AZS Politechniki Świętokrzyskiej.
4. Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych punktowane są tak samo jak zawody tej
samej rangi według tabeli 2.

IV Kryteria za osiągnięcia artystyczne
Tabela 3. Punktacja osiągnięć artystycznych
Osiągnięcie
Publikacja książki lub albumu
artystycznego, w tym przekład,
reprodukcja działa artystycznego
Publikacja dzieła artystycznego
w publikacji zbiorowej
Laureat konkursu, festiwalu
artystycznego o zasięgu
międzynarodowym
Laureat konkursu, festiwalu
artystycznego o zasięgu krajowym
lub uczestnik niebędący laureatem
konkursu lub festiwalu artystycznego
o zasięgu międzynarodowym
Laureat konkursu, festiwalu
artystycznego o zasięgu regionalnym
lub lokalnym lub uczestnik
niebędący laureatem konkursu lub
festiwalu artystycznego o zasięgu
krajowym
Wystawy, warsztaty, plenery
o zasięgu międzynarodowym
Wystawy, warsztaty, plenery
o zasięgu krajowym
Wystawy, warsztaty plenery o zasięgu
regionalnym lub lokalnym
Reprezentacja Politechniki
Świętokrzyskiej
Inne formy osiągnięć artystycznych

1.

2.

3.

Punkty

Maksymalna liczba punktów

6
15
5
7

5
15

3

7
5

15

3
3

5

2

Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować zaświadczeniem, które musi zawierać
informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie miejscu, zasięgu
i charakterze osiągnięcia.
Przez osiągnięcia artystyczne rozumie się osiągnięcia w dziedzinie sztuk fotograficznoplastycznych, literacko-poetyckich, teatralno – recytatorskich, muzyczno-tanecznych,
filmowych.
Punkty w ramach osiągnięć sumuje się, jednak nie można przekroczyć maksymalnej liczby
punktów dla danej grupy osiągnięć (np. za dwukrotne reprezentowanie Politechniki
Świętokrzyskiej nie można otrzymać więcej niż 5 pkt)

