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                          Załącznik nr 10  

do „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  

dla studentów Uniwersytetu Śląskiego”  

SZCZEGÓŁOWE ZASADY, KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ ORAZ SPOSÓB 

DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ WE WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA DLA 

NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

 

Kryterium Rodzaj osiągnięcia, charakterystyka 
Punkty Dokumentacja, 

sposób potwierdzenia 

A.                                    

Średnia ocen                           

(max 10 punktów) 

Średnia od 4,10 (najniższa uprawniająca) do 5,00    

Liczba punktów za średnią ocen = (średnia ocen – 4) x 10  
                       

0-10 

indeks, na podstawie którego 

pracownik dziekanatu 

prowadzący tok studiów 

potwierdza wyliczoną średnią 

oraz termin zaliczenia roku 

studiów 

B.                                      

Osiągnięcia naukowe               

(nieobjęte programem 

studiów)               

(max. 10 punktów) 

wydane publikacje naukowe                          

(max. 10 punktów)  

książki, monografie (autorstwo) 10 

kopia strony zawierająca 

nazwisko autora, tytuł 

publikacji, nazwę książki lub 

czasopisma, datę wydania  

książki, monografie 

(współautorstwo) 
9 

artykuły naukowe w czasopismach 

recenzowanych lub pracach 

zbiorowych 
8 

artykuły naukowe w czasopismach 

nierecenzowanych  
7 

artykuły w czasopismach 

specjalistycznych, zeszytach 

naukowych, uczelnianych, 

internetowych 

5 

artykuły popularnonaukowe, 

sprawozdanie, recenzja, referat 
2 

 

redakcja (redaktor naczelny lub     

z-ca redaktora naczelnego) 

czasopism naukowych 

recenzowanych i 

nierecenzowanych, prac 

zbiorowych, specjalistycznych, 

zeszytów naukowych, 

uczelnianych, internetowych, 

popularnonaukowych 

1 

kopia strony tytułowej oraz 

strony zawierającej skład 

osobowy redakcji czasopisma 

czynny udział w konferencji 

naukowej                           

(max. 4 punkty) 

udział z referatem, komunikatem w 

konferencjach międzynarodowych 
4 

materiały konferencyjne - 

kopia strony zawierająca 

nazwisko autora, tytuł 

prezentowanego referatu, 

komunikatu, nazwa i termin 

konferencji lub potwierdzenie 

organizatora 

udział z referatem, komunikatem w 

konferencjach ogólnopolskich, 

uczelnianych 
2 

udział w pracach naukowo-

badawczych                           

(max. 4 punkty) 

udział w projektach naukowo 

badawczych (naukowych 

wyjazdach terenowych, badaniach 

terenowych, sondażowych) 

4 

potwierdzenie kierownika 

programu badawczego z 

informacją o zakresie udziału 

studenta w pracach zespołu 

badawczego 

udział w opracowaniach patentów 3 numer patentu (wyciąg z 

ewidencji) 

studia  wg indywidualnego 

toku studiowania                       

studia wg ITS odbywane na 

zasadach określonych w 

regulaminie studiów  
1 

zgoda dziekana, potwierdzenie 

opiekuna naukowego, 

harmonogram indywidualnego 

toku studiowania 

inne osiągnięcia naukowe                    

(max. 2 punkty) 
specyficzne dla wydziału/kierunku 1 lub 2 potwierdzenie udziału 



Punkty w zakresie osiągnięć naukowych sumują się, jednak ich łączna liczba nie może przekroczyć 10 punktów 

 

C.                     

Wysokie wyniki 

sportowe we 

współzawodnictwie 

międzynarodowym 

lub krajowym                    

(max. 10 punktów) 

Olimpiada, Mistrzostwa 

Świata, Mistrzostwa Europy, 

Akademickie Mistrzostwa 

Świata, Akademickie 

Mistrzostwa Europy, 

Uniwersjada lub zawody tej 

rangi dla osób 

niepełnosprawnych 

uczestnictwo 10 

potwierdzenie przedstawicieli 

władz właściwego polskiego 

związku sportowego o zasięgu 

ogólnokrajowym działającego 

w środowisku akademickim, 

właściwej organizacji 

krajowej zajmującej się 

sportem niepełnosprawnych 

Prezesa KU AZS lub 

kierownika SWFiS Uczelni 

Mistrzostwa Polski, 

Akademickie Mistrzostwa 

Polski, lub zawody tej rangi dla 

osób niepełnosprawnych 

miejsca medalowe 9 

miejsca 4-10 8 

uczestnictwo 4 

 Mistrzostwa Śląska Szkół 

Wyższych lub zawody tej rangi 

dla osób niepełnosprawnych 

złoty medal 7 

 

srebrny medal 

 
6 

brązowy medal 
 

5 

 

Uczestnicy rozgrywek I ligi państwowej 7 

Uczestnicy rozgrywek II ligi państwowej 5 

Uczestnicy rozgrywek III ligi państwowej 4 

Mistrzostwa Uniwersytetu 

Śląskiego oraz imprezy 

organizowane przez KU AZS 

oraz SWFiS Uczelni 

miejsca medalowe 3 

Medaliści masowych imprez ogólnopolskich (np. Bieg Piastów, 

Regaty o Błękitną Wstęgę Mamr, itp.) 
1 

Przy ocenie osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę najwyższy wynik.  Studenci, którzy uczestniczyli w rozgrywkach I, II i III ligi 

państwowej i jednocześnie reprezentowali Uczelnię w Akademickich Mistrzostwach Polski mogą uzyskać dodatkowo 2 punkty. 

D.                 

Osiągnięcia 

artystyczne           

(max. 10 punktów) 

 Zajęcie od I do III miejsca  

w przeglądach, konkursach, 

wystawach, festiwalach. 

Publikacja/upowszechnienie 

dzieł, osiągnięć o zasięgu: 

międzynarodowym 10 

dyplom lub inny dokument nt.   

potwierdzenia udziału przez 

organizatora imprezy, dacie, 

uzyskanym miejscu, 

charakterze osiągnięcia, 

dokument zawierający 

nazwisko autora publikacji, 

tytuł dzieła, wystawy 

 krajowym  
  

 5 

 Zajęcie od IV do V miejsca  

w przeglądach, konkursach, 

wystawach, festiwalach. 

Publikacja/upowszechnienie 

dzieł, osiągnięć o zasięgu: 

międzynarodowym 6 

krajowym  
  

3  

Uzyskanie innej nagrody za  

osiągnięcie artystyczne   

o zasięgu            

międzynarodowym 

 

2 

   
j/w 

krajowym 1 

  

W przypadku wielu osiągnięć artystycznych uzyskanych  na podstawie tego samego dzieła, należy wykazać najwyższe osiągnięcie,  

które będzie podlegało punktacji. 

 


