
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 81/2021  

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie  

z dnia 29 września 2021 r.  

w sprawie zmiany Regulaminu Świadczeń dla Studentów  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie 

 

 

 

 

STYPENDIUM REKTORA Z TYT. WYRÓŻNIAJĄCYCH 

WYNIKÓW W NAUCE 

ŚREDNIA OCEN* ILOŚĆ PUNKTÓW 

  

5,00 – 5,00 17 

4,99 – 4,98 16 

4,97-4,90 15 

4,89-4,82 14 

4,81-4,74 13 

4,73-4,66 12 

4,65-4,58 11 

4,57-4,50 10 

4,49-4,42 9 

4,41-4,34 8 

4,33-4,26 7 

4,25-4,18 6 

4,17-4,10 5 

4,09-4,00 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STYPENDIUM REKTORA Z TYT. OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH 

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH 

Osiągnięcie 

 

Liczba punktów 

 

Potwierdzenie 

1. Olimpiady dla studentów 

międzynarodowe: 

miejsce I-III 

10 dyplom lub stosowne zaświadczenie 

krajowe: 

miejsce I-III 

8 

uczelniane: 

miejsce I-III 

6 

2. Konkursy naukowe 

o zasięgu 

międzynarodowym: 

miejsce I-III  

10 dyplom lub stosowne zaświadczenie 

o zasięgu krajowym: 

miejsce I-III 

8 

o zasięgu 

uczelnianym: 

miejsce I-III 

6 

3. Publikacje naukowe w książce lub czasopiśmie 

autorstwo 10 zaświadczenie z wydawnictwa o 

ukazaniu się drukiem książki lub 

kserokopia strony tytułowej i stopki 

wydawniczej z numerem ISBN; w 

przypadku rozdziału w książce 

dodatkowo strona tytułowa rozdziału 

z nazwiskiem autora lub spis treści 

z tytułem rozdziału i nazwiskiem 

autora; 

zaświadczenie z wydawnictwa o 

ukazaniu się drukiem artykułu w 

czasopiśmie 

lub pierwsza strona artykułu z podanym 

numerem ISSN. Jeśli na pierwszej 

stronie artykułu nie ma numeru ISSN, 

kserokopia stopki wydawniczej 

czasopisma 

z tym numerem 

współautorstwo 8 

redakcja 6 

4. Konferencje naukowe 

konferencja 

międzynarodowa – 

wystąpienie z 

własnym referatem 

lub prezentacją 

6 materiały pokonferencyjne – strony 

zawierające nazwisko autora, tytuł 

prezentowanego wykładu, komunikatu, 

nazwa i termin konferencji/ 

zaświadczenie organizatora konferencji  

 konferencja 

międzynarodowa –

wystąpienie z 

referatem lub 

prezentacją jako 

współautor 

5 

konferencja krajowa - 

wystąpienie z 

4 



własnym referatem 

lub prezentacją  

konferencja krajowa - 

wystąpienie z 

referatem lub 

prezentacją jako 

współautor 

3 

konferencja 

uczelniana - 

wystąpienie z 

własnym referatem 

lub prezentacją 

2 

konferencja 

uczelniana - 

wystąpienie z 

referatem lub 

prezentacją jako 

współautor 

1 

publikacja  w 

wydawnictwie 

pokonferencyjnym 

2 kopia stron zawierających nazwisko 

autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwy 

czasopisma lub książki, datę wydania/ 

zaświadczenie wydawcy/ 

zaświadczenie organizatora 

konferencji/ materiały pokonferencyjne 

– strony zawierające nazwisko autora, 

tytuł prezentowanego wykładu, 

komunikatu, posteru, nazwa i termin 

konferencji 

 

5. Inne 

aktywna praca 

w kole naukowym, 

w tym: 

• przeprowadzanie 

projektów 

naukowych,  

• działalność 

w sferze badań 

naukowych 

w ramach 

działalności koła. 

2 zaświadczenie opiekuna koła 

naukowego wraz z wyszczególnieniem 

aktywności studenta 

certyfikaty 

potwierdzające 

znajomość języków 

obcych, co najmniej 

na poziomie C1 

2 kserokopia uzyskanego certyfikatu 

inne rodzaje osiągnięć 

związane z rozwojem 

naukowym studenta 

2 zaświadczenie wydane przez 

uprawniony podmiot wraz z 

wyszczególnieniem osiągnięć studenta 

aktywne uczestnictwo 

w przedsięwzięciach 

o charakterze 

naukowym np. 

prezentacje, pokazy, 

doświadczenie, 

prelekcje 

2 zaświadczenie wydane przez 

uprawniony podmiot wraz z 

wyszczególnieniem aktywności 

studenta 



 

STYPENDIUM REKTORA Z TYT. OSIĄGNIĘĆ 

ARTYSTYCZNYCH 

 

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH 

Osiągnięcie Liczba punktów potwierdzenie 

Laureaci konkursów, festiwali, przeglądów 

międzynarodowe 8 dyplom lub stosowne   

zaświadczenie/zaświadczenie 

organizatora 
krajowe 6 

uczelniane 3 

Wystawy indywidualne 

międzynarodowe 8 potwierdzenie udziału 

organizatora imprezy wraz 

z  informacją o miejscu, 

terminie, nazwie wystawy 

krajowe 6 

uczelniane 3 

Wystawy zbiorowe 

międzynarodowe 6 potwierdzenie udziału 

organizatora imprezy wraz 

z  informacją o miejscu, 

terminie, nazwie wystawy 

krajowe 3 

uczelniane 2 

 

 

 

 

 

STYPENDIUM REKTORA Z TYT. OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH WE 

WSPÓŁZAWODNICTWIE CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE 

KRAJOWYM 

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH 

Ranga zawodów / punkty Miejsce 

1 2 3 4 5 udział 

Igrzyska Olimpijskie lub 

Paraolimpijskie 
20 18 16 12 12 10 

Mistrzostwa Świata  20 18 16 12 12 10 

Mistrzostwa Europy 20 18 16 12 12 10 

Uniwersjada 16 14 12 10 8 5 

Mistrzostwa Polski 16 14 12 10 8 5 

Akademickie Mistrzostwa Polski 10 8 7 6 5 4 

Rozgrywki ekstraklasy 10 8 6 4 3 3 

Gry zespołowe I i II ligi 8 6 4 3 2 1 

 

 

 

 

 



 

Objaśnienia: 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

Ad. 3 Publikacje naukowe w książce lub czasopiśmie: 

1) Nie uwzględnia się publikacji o charakterze nienaukowym (np. relacja z konferencji, 

artykuł w prasie codziennej, felieton); 

2) Artykuły lub publikacje, które jeszcze nie ukazały się i są w recenzji lub w druku; 

3) Uwzględnione zostaną tylko publikacje, które zostały opublikowane w roku 

akademickim, za który student ubiega się o stypendium rektora. 

Ad. 4 Konferencje naukowe : 

1) o zasięgu międzynarodowym rozumie się konferencje, w których co najmniej 1/3 

czynnych uczestników reprezentowała zagraniczne uczelnie lub ośrodki naukowe; 

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

przedstawiciele co najmniej pięciu uczelni lub ośrodków naukowych; 

3) o zasięgu uczelnianym rozumie się konferencje w ramach jednej uczelni lub z udziałem 

prelegentów z lokalnego środowiska naukowego, niezależnie od miejsca jej odbywania 

W przypadku konferencji o zasięgu: międzynarodowym, krajowym oraz uczelnianym 

brany jest pod uwagę tylko i wyłącznie czynny udział tj. wygłoszenie referatu lub prezentacja. 

W związku z tym bierny udział w konferencji nie będzie punktowany. 

W przypadku wygłoszenia tego samego referatu lub prezentacji na kilku konferencjach, 

należy zaznaczyć tylko jedno dane osiągnięcie. 

Nie uwzględnia się referatu, prezentacji o charakterze nienaukowym. 

Do wszystkich dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, składanych 

w języku innym niż polski muszą zostać dołączone tłumaczenia. 

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

Punkty są przyznawane za osiągnięcia w następujących dziedzinach: literatura, muzyka 

i taniec, sztuki plastyczne oraz teatr i film. 

1) Konkurs – postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców 

spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Pod uwagę brany 

jest konkurs, który dotyczy bezpośrednio osób  (ich wiedzy, umiejętności, osiągnięć itp.); 

2) Festiwal (artystyczny) – szereg imprez artystycznych, trwających od jednego do kilku dni, 

przeważnie jednego typu (np. filmowych, muzycznych, teatralnych), będących przeglądem 

osiągnięć w danej dziedzinie, zorganizowanych w jednym czasie i pod wspólną nazwą, 

często ujętych w ramach konkursu; 

3) Przegląd (artystyczny) – rodzaj konkursu, odbywający się na żywo przed publicznością 

i jury, mający na celu wyłonienie najlepszej osoby bądź grupy w danej dziedzinie. 

Najczęściej są to takie dziedziny jak: muzyka, śpiew, taniec, występy sceniczne w tym 

teatralne, kabaretowe, stand-upowe, a także pokazy artystyczne. 

 

Liczba punktów określona w tabelce jest liczbą maksymalną, przyznawaną 

bez względu na liczbę wskazanych przez studenta osiągnięć/aktywności w danej kategorii.  

 

 


