
Załącznik nr 6 
do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSH "Pomerania" 

 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA  

 
1. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku 

akademickim. 

2. Wnioski są oceniane metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane 
osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona 
liczba punktów (wg poniższej tabeli).  

3. Punkty za wysoką średnią ocen wylicza się mnożąc przez 10 średnią ocen. 

4. Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz, np. w przypadku wygłoszenia tego samego 
referatu na wielu konferencjach, należy podać tę, która jest najwyżej punktowana.  

5. Przy ocenie wysokich wyników sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których 
działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.). 

 

Zakres wartości punktowych za osiągnięcia studenta 

 

Osiągnięcia które będą brane pod uwagę Punkty 

1. Średnia ocen: 
Liczba punktów za 

średnią ocen: 
punkty=średnia*10 

2. Osiągnięcia naukowe:  

opublikowanie tekstów w czasopismach naukowych, popularnonaukowych, prasie, 
on-line 

maksymalnie10 
punktów 

czynny udział w uczelnianych,krajowych i międzynarodowych konferencjach, 
sympozjach, sesjach naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub 
publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym  

maksymalnie 10 
punktów 

3. Osiągnięcia artystyczne i inne:  

publikacja materiału artystycznego 

wystawa indywidualna i grupowa 

publikacja książki 

nagrody w konkursach związanych z kierunkiem studiów 

maksymalnie 10 
punktów 

aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez 
PWSH i jego partnerów 

maksymalnie 10 
punktów 

aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz umiędzynarodowienia i wsparcia 
studentów z zagranicy studiujących w PWSH 

maksymalnie 8 
punktów 

aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach promocyjnych i inicjatywach społecznych 
organizowanych przez PWSH 

maksymalnie 10 
punktów 

osiągnięcia sportowe 
maksymalnie 10 

punktów 

 

 

Wymagane dokumenty:  
1. Zaświadczenie o średniej ocen za III rok studiów pierwszego stopnia dla studentów 

ubiegających się o stypendium rektora na I roku studiów magisterskich uzupełniających, jeśli 
ukończyli studia pierwszego stopnia w uczelni innej niż PWSH. 

2. Zaświadczenie wydawnictwa internetowego potwierdzające publikację elektroniczną na 
stronie WWW z numerem ISSN czasopisma elektronicznego, nazwiskiem autora, tytułem i 
datą publikacji. 

3. Zaświadczenia od organizatora konferencji, sympozjum, sesji naukowej w których będą 
podane: termin konferencji, sympozjum, sesji naukowej, tytuł wygłoszonego referatu lub tytuły 
przedstawionego posteru. 

4. Kserokopia artykułu zawierająca nazwisko autora i tytuł artykułu lub pierwsza strona publikacji 
w wydawnictwie pokonferencyjnym oraz stopka wydawnicza wydawnictwa z podanym 
numerem ISBN lub ISSN. 

5. Zaświadczenie potwierdzające inne osiągnięcia artystyczne lub sportowe. 

6. Zaświadczenie o aktywnościach, które są brane po uwagę przy przyznawaniu punktów do 
stypendium rektora.  


