
 Załącznik nr 2  do Regulaminu świadczeń dla studentów OSW  

 

 

Szczegółowe kryteria oraz zasady przeliczania na punkty średniej oraz osiągnięć 

 

Na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów, dalej „Regulamin” ustala się następujące zasady 

przeliczania na punkty średniej oraz osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych:  

 

§ 1 

1. Przez średnią za rok studiów, rozumie się średnią za ostatni rok studiów, przy ustalaniu której 

bierze się po uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń z 

uwzględnieniem ocen niedostatecznych, które student powinien zaliczyć zgodnie z programem i 

planem studiów na ocenę. Średnią ocen ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

2. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, przez ostatni rok studiów 

rozumie się ostatni rok studiów pierwszego stopnia.  

 

§ 2 

1. Średnią z ocen uzyskanych przelicza się na punkty w stosunku 1:1 z uwzględnieniem dwóch miejsc 

po przecinku.  

2. Średnią ocen studenta uzyskaną w uczelni o innej skali ocen przelicza się na punkty 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.  

3. Kryteria punktów za wysoką średnią określa się następująco: 

 

Wysokość średniej Liczba punktów za osiągnięcie 

5,0 5 

4,99 4,99 

4,98 4,98 

4,97 4,97 

4,96 4,96 

4,95 4,95 

4,94 4,94 

Itd Itd 

(Średnia jest brana do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

§ 3 

Kryteria oceny osiągnięć naukowych oraz przyporządkowaną im liczbę punktów określone są 

następująco: 

 

Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów za 

osiągnięcie 

Monografia naukowa 5 

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym 4,75 

Artykuł naukowy w pracy zbiorowej, recenzja naukowa 4,5 

Hasło encyklopedyczne 2 

Artykuł naukowy w czasopiśmie nierecenzowanym 2,5 

Redakcja merytoryczna książki/czasopisma 3,5 

Artykuł popularnonaukowy np.: sprawozdanie, omówienie, wstęp 1,5 



itp. 

Referat na konferencji międzynarodowej 4,75 

Referat na konferencji krajowej 4,25 

Udział w międzynarodowych projektach naukowych (współpraca 

naukowa z zagranicznymi instytucjami naukowymi lub 

akademickimi) 

4,75 

Udział w krajowych projektach naukowych (współpraca naukowa z 

krajowymi instytucjami naukowymi lub akademickimi) 
4,25 

 

Punktowane są wyłącznie publikacje opublikowane albo przyjęte do druku. Nie  przyznawane są 

punkty za publikację wydaną, jeśli student wskazał ją w przeszłości we wniosku o przyznanie 

stypendium jako publikację przyjętą do druku i otrzymał na tej podstawie stypendium.  

Uznawane będą jedynie konferencje naukowe organizowane przez ośrodki naukowe takie jak 

uczelnie, instytuty i jednostki Polskiej Akademii Nauk, towarzystwa naukowe.  

Przez konferencje:  

1) o zasięgu międzynarodowym rozumie się konferencje, w których co najmniej ⅓ czynnych 

uczestników reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe;  

2) o zasięgu krajowym rozumie się konferencje, w których czynny udział wzięli przedstawiciele co 

najmniej pięciu ośrodków naukowych i reprezentanci jednego ośrodka stanowili nie więcej niż 50% 

czynnych uczestników konferencji;  

3) o zasięgu uczelnianym rozumie się konferencje niespełniające kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 

2.  

 

§ 4 

Kryteria oceny osiągnięć artystycznych oraz przyporządkowaną im liczbę punktów określone są 

następująco: 

 

Rodzaj osiągnięcia 
Liczba punktów 

za osiągnięcie 

Osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym (nagrody, wyróżnienia, 

publikacje) 
5 

Osiągnięcia o zasięgu krajowym (nagrody, wyróżnienia, publikacje, 

wystawy) 
4,5 

Działalność organizacyjno-artystyczna (organizacja imprez 

artystycznych, przedsięwzięć artystycznych, wystawy) 
1,5 

 
1. Przez konkurs lub festiwal rozumie się wydarzenie organizowane przez instytucję kultury lub pod 

jej patronatem.  

2. Przez wystawę: 

 1) o zasięgu krajowym rozumie się wystawę prezentowana w co najmniej dwóch województwach lub 

w uznanej instytucji kultury,  

2) o zasięgu międzynarodowym rozumie się wystawę odbywającą się za granicą w uznanej instytucji 

kultury.  

3. W przypadku uzyskania przez studenta w danym konkursie lub festiwalu więcej niż jednej nagrody, 

uznaje się tylko jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie.  

 

§ 5 

Kryteria oceny osiągnięć sportowych oraz przyporządkowaną im liczbę punktów określone są 

następująco: 

 

Rodzaj osiągnięcia 
Liczba punktów 

za osiągnięcie 

Osiągnięcie wysokiego wyniku (I – III miejsce) we 

współzawodnictwie międzynarodowym 
5 



Zdobycie od IV. do VI. miejsca we współzawodnictwie 

międzynarodowym  
4,75 

Osiągnięcie wysokiego wyniku (I – III miejsce) we 

współzawodnictwie krajowym  
4,75 

Zdobycie od IV. do VI. miejsca we współzawodnictwie krajowym  4,5 

 

Za osiągnięcie sportowe uważa się osiągnięcia w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w 

których działają polskie związki sportowe, o których mowa w przepisach o sporcie lub osiągnięcia w 

sportach, w których organizowane są Akademickie Mistrzostwa Polski organizowane przez lub pod 

patronatem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego.  

Ustalając liczbę punktów uprawniających do otrzymania stypendium rektora na podstawie kryterium 

osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę wyłącznie najwyżej punktowane osiągnięcie sportowe. 

Nie sumuje się punktów za poszczególne osiągnięcia sportowe.  

 

§ 6 

Kryteria oceny olimpiady oraz przyporządkowaną im liczbę punktów określone są następująco: 

 

Rodzaj osiągnięcia 
Liczba punktów 

za osiągnięcie 

Laureat olimpiady międzynarodowej o którym mowa w przepisach o 

systemie  
5 

Laureat olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim o którym 

mowa w przepisach o systemie  
4,75 

Finalista olimpiady stopnia centralnego, o którym mowa w przepisach 

o systemie. 
4,5 

Medalista współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w 

danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie 
5 

(tylko dla studentów pierwszego roku studiów, w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest 

laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o 

których mowa w przepisach o systemie oświaty). 

 


