
Załącznik do regulaminu pomocy materialnej 

Punktacja za średnią ocen oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w roku 

akad. 2018/2019 

 

Kryterium Charakterystyka Punkty 

1. Średnia ocen 

(maks. 60 

punktów) 
 

Średnia arytmetyczna nie niższa niż 4.0. średnia x 12 = punkty 

max. 60,00 pkt 

Średnia arytmetyczna niższa niż 4.0 lub w przypadku gdy 

student korzysta z wpisu warunkowego (długu 

dopuszczalnego) 

0 punktów 

2. Osiągnięcia 

naukowe (maks. 40 

punktów) 

Aktywna praca w kole naukowym (badania, obozy, zebrania 

naukowe, opracowanie ekspertyz, projektów, pełnienie funkcji 

w zarządzie) 

Działalność w 1 Kole Naukowym – 1pkt (max. 3 koła)  

Pełnienie funkcji w zarządzie Koła Naukowego – 2 punkty 

maksymalnie 3 punkty 

 

Czynny udział w organizacji wydarzeń Koła Naukowego lub 

w przedsięwzięciach Uczelnianych (festiwal, konferencja, 

piknik naukowy, konkurs, wystawa, za każdy dzień itp.) – 0,5 

pkt za każde 

maksymalnie 7 punktów 

Studia na 2 kierunku studiów (od II roku) 3 pkt 

Publikacja artykułu/referatu w uczelnianym czasopiśmie 

naukowym, zeszycie naukowym/specjalistycznym/fachowym 

lub w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej 

uczelni, ośrodka badawczego, wydawnictwa specjalistycznego 

lub fachowego) 

● 1 publikacja - 2 pkt 
● 2 publikacje - 4 pkt 
● 3 lub więcej - 7 pkt 

maksymalnie 7 punktów 

Publikacja pokonferencyjna naukowa 

 1 publikacja – 2pkt 

 2 lub więcej – 4pkt 

maksymalnie 4 punkty 

Udział czynny w międzynarodowych konferencjach, 

sympozjach, sesjach naukowych (referat, poster, prezentacja 

multimedialna, przedstawienie projektu naukowo- badawczego 

np. w postaci wyników ankiety, prezentacji) 

● 1 konferencja, sympozjum, sesja - 5 pkt  
● 2 konferencje, sympozja, sesje - 8 pkt  
● 3 lub więcej - 10 pkt  

maksymalnie 10 punktów 

 

Udział czynny w ogólnopolskich konferencjach, sympozjach, 

sesjach naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna, 

przedstawienie projektu naukowo- badawczego np. w postaci 

wyników ankiety, prezentacji) 

● 1-2 konferencje, sympozja, sesje - 3 pkt 
● 3-4 konferencje, sympozja, sesje - 6 pkt 
● 5 lub więcej - 10 pkt 

maksymalnie 10 punktów 



Udział czynny w uczelnianych konferencjach, sympozjach, 

sesjach naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna, 

przedstawienie projektu naukowo- badawczego np. w postaci 

wyników ankiety, prezentacji) 

● 1-2 konferencje, sympozja, sesje - 1 pkt 
● 3-4 konferencje, sympozja, sesje - 2 pkt 
● 5 lub więcej - 4 pkt 

maksymalnie 4 punkty 

 

Zdobycie nagrody w konkursie na najlepsze wystąpienie 

podczas konferencji naukowej – 2 pkt za każde 
maksymalnie 4 punkty 

Członkostwo w projektach naukowo-badawczych 

realizowanych na uczelni potwierdzonych przez 

odpowiedniego Dyrektora Instytutu 

3 pkt za każdy, 

maksymalnie 6 punktów 

Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych: 

Poziom B1 – 1 pkt 

Poziom B2 lub wyższy – 3 pkt 

maksymalnie 6 punktów 

Zewnętrzne certyfikaty potwierdzające umiejętności 

i kompetencje (zawodowe, techniczne, informatyczne, etc.) 

1 punkt za każdy, 

maksymalnie 3 punkty 

Udział w pozauczelnianych konkursach i olimpiadach 

kierunkowych (1 pkt za każdy) 

Miejsce medalowe – 8 punktów 
maksymalnie 10 punktów 

Udział w uczelnianym konkursie naukowym – 0,5 pkt za 

każdy 

Miejsce medalowe – 1,5 pkt   

maksymalnie 3 pkt 

Udział w redakcji czasopism i kronik internetowych w uczelni maksymalnie 2 punkty 

Odbyte staże, praktyki, kursy nieobjęte planem studiów (z 

wyłączeniem form odpłatnych) 
0,5 pkt za każde, 

maksymalnie 2 punkty 

 Udział bierny w konferencji naukowej, wykładzie, spotkaniu 

naukowym, sympozjach, sesjach naukowych. 
0 punktów 

 Inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe 

lub artystyczne (np. nagrody rektora lub dziekana, nagrody 

przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje) 

0 punktów 

 Inne wybitne osiągnięcia naukowe o zasięgu 

międzywojewódzkim (3 pkt) lub ogólnopolskim (5 pkt) lub 

międzynarodowym (8 pkt) potwierdzone przez odpowiedniego 

Dyrektora Instytutu 

Maksymalnie 10 punktów 

Ważne! Opiniowanie osiągnięć naukowych przez osobę wyznaczoną przez rektora, następuje po terminie składania wniosków 

3. Osiągnięcia 

artystyczne (maks. 

30 punktów) 

Realizacja filmów przez telewizję PWSZ 

2 pkt za każdy film umieszczony na stronie uczelni, oficjalnym 

fanpage’u uczelni, youtube lub innych mediach 

społecznościowych 

maksymalnie 6 punktów 

Organizacja uczelnianych wydarzeń kulturalnych (np. 

wystawa, spektakl, spotkanie autorskie, koncert) o zasięgu: 

 Uczelnianym, lokalnym – 2 pkt 

maksymalnie 10 punktów 



 Wojewódzkim – 3 pkt 

 Ogólnopolskim – 4 pkt 

Udział w chórze uczelnianym (wliczając próby, występy, 

koncerty i pokazy) 
maksymalnie 5 punktów 

Udział w uczelnianym zespole pieśni i tańca (wliczając próby, 

występy, koncerty i pokazy) maksymalnie 5 punktów 

Inne osiągnięcia artystyczne (1 pkt za każde osiągnięcie, np. 

przeglądy muzyczne, wystawy artystyczne, tworzenie grafiki 

na rzecz uczelni, występy solowe na scenie juwenaliowej itp.) 

maksymalnie 5 punktów 

Konkursy z dziedziny artystycznej: 

● udział w uczelnianym lub ogólnopolskim lub 

międzynarodowym konkursie - 1  pkt 
● miejsce medalowe w konkursie ogólnopolskim -  8 pkt  
● miejsce medalowe w konkursie międzynarodowym - 

10 punktów 

maksymalnie 10 punktów 

Ważne! Opiniowanie osiągnięć artystycznych przez osobę wyznaczoną przez rektora, następuje po terminie składania wniosków 

4. Osiągnięcia 

sportowe (maks. 40 

punktów) 

 

 

Olimpiada, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, 

Akademickie Mistrzostwa Świata, Akademickie Mistrzostwa 

Europy, Uniwersjada 

● miejsca medalowe - 25 pkt 
● miejsca 4-8 - 15 pkt 
● udział - 10 pkt 

maksymalnie 25 punktów 

Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski 

● miejsca medalowe - 15 pkt 
● miejsca 4-5 - 8 pkt 
● udział - 3 pkt 

maksymalnie 15 punktów 

Mistrzostwa woj. podkarpackiego, Akademickie Mistrzostwa 

woj. podkarpackiego będące eliminacjami do rozgrywek 

ogólnopolskich 

● miejsca medalowe - 8 pkt 
● udział - 1 pkt 

maksymalnie 8 punktów 

Udział w rozgrywkach II ligi i wyższej (ligi ogólnopolskie) 15 punktów 

Udział w rozgrywkach III ligi (ligi ogólnopolskie) 3 punkty 

Uwaga! W przypadku rywalizacji na różnych szczeblach rozgrywek w jednej dyscyplinie Komisja bierze pod uwagę 

wyniki sportowy, który zgodnie z powyższą tabelą jest wyżej punktowany.  

W przypadku reprezentowania uczelni w kilku dyscyplinach wyniki sumuje się. 

Ważne! Opiniowanie osiągnięć sportowych przez osobę wyznaczoną przez rektora, następuje po terminie składania wniosków 

Osiągnięcia i inne wydarzenia niezawarte w punktacji powyżej – 0 punktów. 

 

 

  



Dodatkowe punkty dla studenta szczególnie wyróżniającego się poprzez swoją aktywność naukową, 

artystyczną, sportową 

 

Prorektor ds. Studiów może przedstawić Komisji Stypendialnej przyznającej stypendium rektora 

dla najlepszych studentów wykaz studentów, którzy w poprzednim roku studiów szczególnie wyróżniali 

się poprzez swoją aktywność naukową, sportową, artystyczną, stanowiącą podstawę do przyznania przez 

Komisję dodatkowych maksymalnie 10 punktów (np. wielokrotne reprezentowanie uczelni w zawodach 

sportowych i innych wydarzeniach, udział w projektach i pracach badawczych oraz liczne aktywności). 

Student zainteresowany otrzymaniem dodatkowych punktów zobowiązany jest do złożenia pisma 

adresowanego do właściwego Dyrektora Instytutu z rozpisanymi aktywnościami i szczególnymi 

wyróżnieniami w terminie do 10 października danego roku. Dyrektor Instytutu sporządza wykaz, który 

powinien zawierać, imię i nazwisko studenta, kierunek, specjalność, rok i formę studiów, nr albumu oraz 

proponowaną liczbę punktów do przyznania przez Komisję za szczególne osiągnięcia i aktywności 

studenta. Wykaz sporządzony przez Dyrektora Instytutu, obejmujący nie więcej niż 5% liczby studentów 

danego kierunku (łącznie na wszystkich rocznikach) należy dostarczyć do Działu Studiów w terminie do 

15 października danego roku. 




