Załącznik nr 3 a

Szczegółowe zasady naliczania punktacji za poszczególne osiągnięcia
przy ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszych studentów
I. Zasady podstawowe
1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który spełnia kryteria
określone w ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz Regulaminie przyznawania pomocy materialnej
ze środków budżetu państwa dla studentów WSKSiM w Toruniu z dnia 5.09.2017 r.
2. Podstawą przyznania stypendium rektora jest miejsce na liście rankingowej na danym
kierunku studiów.
3. Stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku
studiów prowadzonego w Uczelni. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza
niż dziesięć, stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu
studentowi.
4. Liczbę studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora ustala się w oparciu
o dane o studentach danego kierunku studiów aktualne na dzień 31 października.
5. Wniosek jest oceniany metodą punktową, tj. za średnią ocen; za każde udokumentowane
osiągniecie i aktywność naukową przyznawana jest określona liczba punktów. Suma punktów
decyduje o miejscu w rankingu. W przypadku wniosków o tej samej liczbie punktów
o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen. Stypendium otrzymują studenci najwyżej
ulokowani w ww. rankingu.
6. Osiągnięcia, które stanowiły podstawę do przyznania stypendium rektora w poprzednim roku
akademickim nie podlegają punktacji przy ubieganiu się o to stypendium w roku bieżącym.
7. Nie podlegają punktacji osiągnięcia, które stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu
objętego programem studiów lub wchodziły w zakres obowiązków wynikających ze stosunku
pracy lub były przedmiotem umowy cywilnoprawnej.
8. Przy ocenie wniosku nie są brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane w trakcie urlopu
dziekańskiego.
9. Nie uwzględnia się osiągnięcia naukowego, artystycznego lub sportowego i nie przyznaje się
za nie punktów w przypadku braku potwierdzenia danego osiągnięcia właściwym
dokumentem.
10. Minimalna liczba punktów uprawniająca do ubiegania się o stypendium Rektora wynosi 50.

II. System punktowania osiągnięć naukowych:
Osiągnięcie

Punkty

a) wydany artykuł w czasopiśmie naukowym lub innej pracy zbiorowej

10

b) wydane autorskie publikacje naukowe i popularnonaukowe, monografie
naukowe, recenzje lub ich współautorstwo

10

c) autorstwo, współautorstwo lub zgłoszenie patentu, wzoru użytkowego
czy przemysłowego

10

d) redaktor naczelny pisma uczelnianego

5

e) artykuł w prasie ogólnopolskiej drukowanej i w wydaniach internetowych

5

f) wygłoszenie referatu na konferencji

5

g) współautorstwo referatu lub poster na konferencji

3

h) prelekcje w ramach warsztatów edukacyjnych

2

i)

uczestnictwo w konferencji międzynarodowej bez referatu

2

j)

udział w konferencji bez referatu

1

k) organizacja lub współorganizacja konferencji, kongresu, sympozjum
l)

wystąpienie z referatem w ramach koła naukowego lub referaty nieobjęte planem
studiów

3
2

m) udział w projektach badawczych

5

n) współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi

5

o) nagrody, wyróżnienia i dyplomy otrzymane w konkursach i olimpiadach

5

p) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych

5

q) nieobjęte programem studiów nieodpłatne praktyki (min.120 godz.),
staże (min. 4 tygodnie) lub ukończone inne kursy

5

r) udział w programach zagranicznej wymiany studentów

5

s) wolontariat na rzecz Uczelni lub w innych instytucjach (min. 6 miesięcy)

3

t)

udział w komisjach uczelnianych i organach kolegialnych Uczelni

5

u) praca w samorządzie studenckim:
z wyboru

4

z urzędu (starosta roku)

3

v) inne udokumentowane rodzaje osiągnięć naukowych i aktywności naukowej

5

III. System punktowania osiągnięć artystycznych:
Osiągnięcie

Punkty

a) nagrody, wyróżnienia i dyplomy otrzymane w konkursach, festiwalach,
przeglądach,
koncertach, wystawach o wymiarze
krajowym lub
międzynarodowym

10

b) wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne

5

c) udział w wystawach artystycznych, plenerach, koncertach, warsztatach

2

d) praca w teatrze studenckim:
rola pierwszoplanowa

5

rola drugoplanowa

3

główny scenograf

5

pozostałe zaangażowanie

2

e) zaangażowanie w chórze akademickim (min. 5 miesięcy)

5

f) organizacja imprez artystycznych

3

g) współpraca w organizacji imprez artystycznych

3

h) prowadzenie audycji radiowych, telewizyjnych (min. 10 audycji)

5

i)

udział w akcjach promocyjnych na rzecz Uczelni oraz oficjalne reprezentowanie
Uczelni (min. 10 razy)

5

j)

inne udokumentowane rodzaje osiągnięć artystycznych

5

IV. System punktowania osiągnięć sportowych:
Osiągnięcie

Punkty

a) reprezentowanie kraju w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich

10

b) udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie,
Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy
lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych

10

c) udział lub zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca
w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach określonych przez Zarząd Główny
Akademickiego Związku Sportowego w ramach Akademickich Mistrzostw Polski
(ZG AZS w ramach AMP)

5

d) zajęcie pierwszego miejsca w innych dyscyplinach niż określone przez ZG AZS
w ramach AMP

4

e) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w AMP lub w zawodach tej rangi
dla osób niepełnosprawnych

5

f) zajęcie od pierwszego do czwartego miejsca (zespołowo) w eliminacjach
strefowych AMP

1

g) zajęcie pierwszego miejsca (indywidualnie) w zawodach strefowych AMP

3

h) zajęcie pierwszego miejsca (indywidualnie) w AMP województwa kujawskopomorskiego

2

i)

inne udokumentowane rodzaje osiągnięć sportowych we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym

5

j)

organizacja lub współorganizacja imprez sportowych na terenie Uczelni

3

k) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca indywidualnie lub grupowo
w uczelnianych imprezach sportowych

1

V. System punktowania osiągnięć dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego
stopnia:
1. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może obiegać się student przyjęty
na pierwszy 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.
2. O pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów przyznana w ramach kategorii:
Rodzaj osiągnięcia

Liczba punktów

Laureat olimpiady międzynarodowej

100

Laureat olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim

80

Finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim

60

3. Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym zaświadczeniem lub dyplomem,
które muszą zawierać informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu
i charakterze osiągnięcia. Aktualny wykaz olimpiad, które mogą podlegać punktacji znajduje
się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

