
Zasady przyznawania stypendium Rektora  

1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów wyróżniające 

wyniki w nauce, rozumiane jako średnia arytmetyczna ocen nie niższa niż 4,00 lub osiągnięcia naukowe, lub 

artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, 

 2) zaliczył  semestr/rok zgodnie z programem studiów w terminach sesji egzaminacyjnych i poprawkowych 

(zimowej poprawkowej w semestrze zimowym i jesiennej poprawkowej w semestrze letnim), określanych dla 

danego roku akademickiego w ramowej organizacji roku akademickiego na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych. 

3) stypendium otrzymuje do 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów 

na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi. 

4) Stypendium rektora nie może być przyznane studentowi, który warunkowo został wpisany na wyższy 

semestr albo powtarzającemu semestr albo rok. 

5) O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy semestr studiów drugiego 

stopnia rozpoczętych w terminie roku od terminu ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

Zasady obliczenia punktów na liście rankingowej: 

Listę rankingową dla studentów którzy złożyli wnioski, sporządza się biorąc pod uwagę liczbę punktów 

uzyskanych przez studenta (z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) obliczonych według poniższego 

wzoru: 

Liczba punktów = 0,4xA + 0,2xB + 0,2xC +0,2xD 

gdzie: 

A-oznacza liczbę punktów za średnią ocen, 

B-oznacza sumę punktów za osiągnięcia naukowe, 

C-oznacza sumę punktów za osiągnięcia artystyczne, 

D-oznacza sumę punktów za osiągnięcia sportowe 
 

Średnią arytmetyczną ocen studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia uzyskaną w innej uczelni w 

skali, w której najwyższą oceną jest 6,00 lub 5,50 przelicza się następująco: 

1) przy skali o najwyższej ocenie 6,00 -średnią ocen uzyskaną przez studenta dzieli się przez współczynnik 1,2, 

2) przy skali o najwyższej ocenie 5,50 -średnią ocen uzyskaną przez studenta dzieli się przez współczynnik 1,1. 

 

Zasady punktacji za osiągnięcia naukowe: 

Pkt Osiągnięcie 
Liczba 

punktów 

1)  Monografia naukowai 4,00 pkt 

2)  
Rozdział w monografii naukowejii (nie dotyczy wznowień publikacji 

naukowych) 
2,00 pkt 

3)  

Artykuł naukowyiii opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w 

recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w 

wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce* 

3,00 pkt 

4)  

Artykuł naukowy opublikowany w recenzowanym czasopiśmie naukowym 

nie ujętym w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce * 

1,00 pkt 

5)  
Artykuł naukowy opublikowany w recenzowanych materiałach 

pokonferencyjnych* 
1,00 pkt 



6)  
Wygłoszenie referatu podczas udziału w międzynarodowej konferencji 

naukowejiv 
2,00 pkt 

7)  
Wygłoszenie referatu  podczas udziału w ogólnopolskiej  konferencji 

naukowejv 
1,00 pkt 

8)  

Nagroda lub wyróżnienie uzyskane w konkursie naukowym o zasięgu 

międzynarodowym, (nie dotyczy konkursów przeprowadzonych w trakcie 

konferencji naukowej) 

2,00 pkt 

9)  

Nagroda lub wyróżnienie  uzyskane w konkursie naukowym o zasięgu 

ogólnopolskim (nie dotyczy konkursów przeprowadzonych w trakcie 

konferencji naukowej) 

1,00 pkt 

10)  
Studia pod kierunkiem opiekuna naukowego odbywane według 

indywidualnego programu kształcenia  i planu studiów rozwijające 

indywidualne zainteresowania naukowe studenta  

1,00 pkt 

11)  
Udział w projekcie badawczym realizowanym w uczelni lub we współpracy 

z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi (nie dotyczy realizacji 

pracy dyplomowej, praktyk lub wynikający z programu studiów)** 

2,00 pkt 

12)  

Autorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:  

•  na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego 

na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub praw 

wyłącznych, albo 

•  które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na 

wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji 

wzoru przemysłowego lub zostały zgłoszone wnioski o przyznanie prawa 

wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny. 

2,00 pkt 

 

Za osiągnięcia artystyczne do wniosku o stypendium rektora przyjmuje się: 

 

Pkt Osiągnięcie  Liczba punktów 

x x indywidualnie zespołowo 

1) Publikacja dzieł artystycznych (np. album, płyta) 2,00 pkt 1,00 pkt 

2) 

Prezentacja dzieła artystycznego podczas wydarzenia o 

utrwalonym prestiżu lub w instytucji o utrwalonym 

prestiżu artystycznym  

1,00 pkt 0,50 pkt 

3) 
Prezentacja dzieła artystycznego na festiwalu, wystawie, 

przeglądzie o zasięgu międzynarodowym 
1,50 pkt 1,00 pkt 

4) 
Prezentacja dzieła artystycznego na festiwalu, wystawie, 

przeglądzie o zasięgu ogólnopolskim 
1,00 pkt 0,50 pkt 

5) 
Nagroda lub wyróżnienie w konkursie 

międzynarodowym* 
2,00 pkt 1,50 pkt 

6) Nagroda lub wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim* 1,50 pkt 1,00 pkt 

7) 

Koncerty, występy i inne wydarzenia artystyczne 

wykonywane na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego potwierdzone przez wyznaczonego 

pracownika ACK lub wyznaczonego pracownika 

Wydziału Sztuki 

2,00 pkt 

 

 



     Za osiągnięcia sportowe do wniosku o stypendium rektora przyjmuje się uzyskane wyniki sportowe 

we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym w sportach olimpijskich, paraolimpijskich 

i  sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie: 

 

Pkt Ranga zawodów/punkty Miejsce 

1 2 3 4 5 udział 

1)  
Igrzyska Olimpijskie lub 

Paraolimpijskie 
12 11 10 9 8 5 

2)  Mistrzostwa Świata 10 9 8 7 6 5 

3)  Mistrzostwa Europy 9 8 7 6 5 4 

4)  Uniwersjada 8 7 6 5 4 3 

5)  Akademickie Mistrzostwa Świata 7 6 5 4 3 2 

6)  Akademickie Mistrzostwa Europy 6 5 4 3 2 1,5 

7)  Mistrzostwa Polski 4 3 2   1 

8)  Akademickie Mistrzostwa Polski 4 3 2   1 

9)  Mistrzostwa Polski AZS 3 2 1   0,5 

10)  Rozgrywki ekstraklasy 1 

11)  Gry zespołowe I i II ligi 1 

12)  

Gry zespołowe w barwach KS AZS UWM Olsztyn (w przypadku rozgrywek ligowych w 

barwach KS AZS UWM Olsztyn, nie sumuje się punktów z wierszy 10 z 12 oraz 11 z 12  

niniejszej tabeli) 

2 

 

 
 
I Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa: 

1) przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy; 

2) opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym, 

3) posiadająca objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych, 

4) posiadająca ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego). 

Monografią naukową jest również: 

1) recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład: 

a) na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury, 

b) na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim; 

2) edycja naukowa tekstów źródłowych. 

Do monografii naukowych nie zalicza się: monograficznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych; powieści; 

zbiorów poezji; zbiorów opowiadań i reportaży; pamiętników i dzienników; wznowień monografii naukowych. 

W przypadku monografii naukowych w formie elektronicznej, uwzględnia się monografie zamieszczona na stronie wydawnictwa naukowego 

lub w repozytorium. 
II Przez "rozdział w monografii" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego, 20 000 znaków tekstu 

znormalizowanego). 
III Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 

pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce albo w recenzowanym czasopiśmie nie ujętym w wykazie tych czasopism, albo w 

recenzowanych materiałach pokonferencyjnych: 

1) przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy; 

2) opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. 

*- Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata, nota redakcyjna, sprawozdanie, opinia, glosa, recenzja (z 

wyjątkiem artykułu recenzyjnego opublikowanego w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism i materiałów sporządzonym 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 
IV Przez międzynarodowe konferencje naukowe rozumie się konferencje, w których co najmniej 1/3 czynnych uczestników reprezentowała 

zagraniczne ośrodki naukowe. 



 
V Przez ogólnopolskie konferencje naukowe rozumie się konferencje, w których czynny udział wzięli przedstawiciele co najmniej pięciu 

ośrodków naukowych. 

** - Udział w projekcie badawczym jest uznawany za osiągnięcie punktowane w przypadku, gdy udział studenta miał charakter naukowy i nie 

był marginalny. 

 

 

 

 


