
 

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2013 
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 2 lipca 2013 r. 

 
w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

stypendium rektora dla najlepszych studentów 
 
 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. Nr z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w porozumieniu z organem samorządu 

studenckiego Uczelni zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zarządzenie określa szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwanego dalej „stypendium”,  

w tym: 

1) szczegółowe kryteria i tryb udzielania stypendium; 

2) wzór wniosku o przyznanie stypendium wraz z wzorem oświadczenia o niepobieraniu 

świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów. 

 

§ 2. 

1. O przyznanie stypendium może się ubiegać student Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  

2. Stypendium może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, 

który spełnił następujące warunki: 

1) uzyskał w okresie zaliczonego poprzedniego roku studiów wysoką średnią ocen nie niższą 

niż 4,0 klasyfikującą go wśród 10% najlepszych studentów na danym roku studiów  

i na wskazanym przez studenta kierunku studiów lub 

2) uzyskał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w roku 

akademickim poprzedzającym bieżący rok akademicki. 

3. Za osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uważa się osiągnięcia określone  

w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia pkt 3. 

4. Za osiągnięcia artystyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 3, uważa się osiągnięcia określone 

w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia pkt 3. 

5. Za wysokie wyniki sportowe, o których mowa w ust. 2 pkt 3, uważa się wyniki określone  

w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia pkt 4. 



 

 

§ 3. 

1. Student przedstawia wniosek o przyznanie stypendium, zwany dalej "wnioskiem", wraz  

z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia studenta, rektorowi. 

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 4. 

1. Wnioski ocenia się metodą punktową. Punkty przyznawane są za poszczególne osiągnięcia 

naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen, zgodnie z opisem przyznawania 

punktów, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia. 

2. Przy ocenie wniosków nie są uwzględniane osiągnięcia, które były uprzednio podstawą 

przyznania stypendium. 

3. Po zakończeniu oceny wniosków ustala się ranking wniosków uszeregowany według 

największej liczby punktów stypendialnych. 

 

§ 5. 

Stypendium wypłaca się na rachunek bankowy studenta lub na inny rachunek wskazany przez 

studenta, ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa. 

 

§ 6. 

W przypadku wniosków o przyznanie stypendium na dany rok akademicki student 

przedstawia wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi jego 

osiągnięcia rektorowi w terminach wskazanych w odrębnym harmonogramie. 

 

§ 7. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. kształcenia. 

§ 8. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. 

2. Z tą datą traci moc zarządzenie Rektora nr 74/2012 z dnia 30 września 2012 r. (dotyczącej 

tej samej materii).  

REKTOR 

           /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

RADCA PRAWNY 

/-/Wojciech Prałat 



 

 

 

ZAŁ ĄCZNIK NR 2  

do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów   
PWSZ w Koninie 

OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE OSI ĄGNIĘCIA 
NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE 

ORAZ ZA WYSOK Ą ŚREDNIĄ OCEN 
 

1. Zasady ogólne 

 

1.1. Punkty stypendialne przyznawane za poszczególne rodzaje osiągnięć uwzględniane  

przy ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszych studentów sumują się. 

1.2. Maksymalna liczba punktów stypendialnych za poszczególne rodzaje osiągnięć (średnia 

ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe) wynosi 18 pkt, 

czyli maksymalna całkowita liczba punktów stypendialnych wynosi 72. 

1.3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać do 10% liczby studentów 

każdego kierunku studiów. 

1.4. Grupa studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla każdego kierunku 

studiów ustalana jest na podstawie listy rankingowej utworzonej według sumy punktów 

stypendialnych uzyskanych za wszystkie rodzaje osiągnięć branych pod uwagę  

przy ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Dla każdego kierunku 

studiów obowiązuje wspólna lista rankingowa obejmująca wszystkie lata i tryby studiów. 

1.5. Stypendia rektora dla najlepszych studentów dzielą się na trzy kategorie (stypendium  

I, II i III stopnia) i w związku z tym kwota stypendium uzależniona jest od kategorii 

przyznanego stypendium, a ta ostatnia od liczby uzyskanych punktów stypendialnych. 

1.6. Punkty stypendialne przyznawane są w trzech kategoriach: 

kat. I - przyznawanych jest 3% liczby studentów z ostatecznej listy rankingowej; 

kat. II – przyznawanych jest 6% liczby studentów z ostatecznej listy rankingowej; 

kat. III – przyznawanych jest 10% liczby studentów z ostatecznej listy rankingowej. 

1.7. Rektor w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studentów biorąc  

pod uwagę wysokość środków FPM przeznaczonych na stypendia rektora dla najlepszych 

studentów oraz liczbę studentów uprawnionych do uzyskania tego stypendium określa  

w formie pisemnej wysokości stypendium dla poszczególnych kategorii. 

 

 



 

 

2. Kryteria i procedura przyznawania punktów stypendialnych za średnią ocen 

2.1. Punkty stypendialne przyznawane są studentom, którzy spełniają warunki określone  

w § 2 szczegółowego regulaminu stypendium dla najlepszych studentów PWSZ w Koninie 

oraz w poprzednim roku akademickim uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,0. 

2.2. Właściwe dziekanaty dokonują wyliczenia średnich ocen dla wszystkich studentów, 

którzy złożyli wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów.  

2.3. Na poszczególnych latach, kierunkach i trybach studiów tworzone są listy rankingowe 

studentów według średniej ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim. 

2.4. Grupie 10 % najlepszych studentów z każdej ostatecznej listy rankingowej według 

średniej ocen, którzy jednocześnie spełniają kryteria określone w pkt. 1 przyznawane  

są punkty stypendialne. W przypadku, gdy ostatnia osoba z wyżej wymienionej grupy 

studentów ma taką samą średnią ocen jak kolejne osoby z ostatecznej listy rankingowej 

według średniej ocen, to osoby te należy również zakwalifikować do grupy, której 

przyznawane są punkty stypendialne. 

2.5. Punkty stypendialne przyznawane są w trzech kategoriach: 

kat. I - 18 punktów stypendialnych przyznawanych jest 3% liczby studentów z ostatecznej 

listy rankingowej według średniej ocen – przy czym dla wartości większej od 0,00 i mniejszej 

od 1,00 ustala się wartość 1; 

kat. II – 12 punktów stypendialnych przyznawanych jest 6% liczby studentów z ostatecznej 

listy rankingowej według średniej ocen po odjęciu liczby osób, którym przyznano punkty  

w I kategorii; 

kat. III – 6 punktów stypendialnych przyznawanych jest 10% liczby studentów z ostatecznej 

listy rankingowej według średniej ocen po odjęciu liczby osób, którym przyznano punkty  

w kategorii I i liczby osób, którym przyznano punkty w kategorii II. 

2.6. Przy ustalaniu liczby studentów w poszczególnych kategoriach należy stosować zasadę 

zaokrąglenia matematycznego, tzn.: od 0,00 do 0,49 zaokrąglenie w dół, natomiast od 0,50  

do 0,99 zaokrąglenie w górę (z wyjątkiem opisanym w pkt 8 dla kat. I). 

2.7. W przypadku, gdy na granicy poszczególnych kategorii znajdują się studenci z tą samą 

średnią, zostają oni zakwalifikowani do kategorii wyższej, a jednocześnie ulega zmniejszeniu 

odpowiednio kategoria niższa. 

 

3. Kryteria przyznawania punktów stypendialnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne 

 



 

 

3.1. Punkty stypendialne za osiągnięcia naukowe i artystyczne przyznawane są w trzech 

kategoriach, odrębnie dla każdego z rodzaju osiągnięć: 

kat. I - na szczeblu międzynarodowym, kat. II - na szczeblu krajowym, wojewódzkim, 

kat. III - na szczeblu regionalnym, miejskim, uczelnianym. 

3.2. Za konferencję międzynarodową/konkurs międzynarodowy uznaje się takie, w których 

udział wzięła co najmniej jedna osoba spoza terytorium RP oraz językiem wykładowym 

konferencji/konkursu był język inny niż język polski. Student do wniosku o przyznanie 

stypendium rektora dołącza program konferencji/warunki udziału w konkursie,  

w której/którym uczestniczył. 

3.3. Za udział w konferencji/konkursie przyznaje się punkty stypendialne w następujący 

sposób: 

kat. I – 3 pkt;   kat. II - 2pkt;   kat. III – 1 pkt. 

Punkty te nie sumują się i przyznawane są jednorazowo, w liczbie wynikającej z udziału  

w konferencji/konkursie o najwyższej kategorii (tylko jednej, odrębnie dla każdego rodzaju 

osiągnięć). 

3.4. Za wyróżnienia i nagrody w konferencjach/konkursach, przyznaje się punkty 

stypendialne w następujący sposób: 

kat. I wyróżnienie – 13 pkt; nagroda – 15 pkt  

kat. II wyróżnienie – 8 pkt; nagroda – 10 pkt 

kat. III wyróżnienie – 3 pkt; nagroda – 5 pkt 

Nagrody i wyróżnienia uzyskane na różnych konferencjach/konkursach są sumowane, jeżeli 

zostały uzyskane za oddzielne (różne) referaty/prezentacje/ postery/prace/inne formy. 

3.5. Maksymalna liczba punktów za osiągnięcia naukowe wynosi 18 pkt, za osiągnięcia 

artystyczne wynosi 18 pkt. Jeżeli suma punktów za udział oraz wyróżnienia  

i/lub nagrody – w poszczególnych kategoriach – jest wyższa od maksymalnej liczby punktów, 

to studentowi za dane osiągnięcia zostaje przyznanych 18 pkt. 

3.6. Udział w konferencjach naukowych studenta potwierdzany jest przez opiekuna koła 

naukowego organizatora/opiekuna naukowego studenta, lub w inny sposób, w tym przyjęty 

przez organizatora konferencji, umożliwiający jednoznaczną identyfikację miejsca, terminu  

i szczebla konferencji oraz przypisanie do odpowiedniej kategorii – odrębnie dla każdego 

udziału. W potwierdzeniu umieszcza się temat zgłoszonego przez studenta 

wykładu/prezentacji/posteru/innej formy. Udział w konferencji, który nie został potwierdzony 

w opisany powyżej sposób nie będzie punktowany. 



 

 

3.7. Udział w konkursach artystycznych potwierdzany jest przez organizatora konkursu 

umożliwiający jednoznaczną identyfikację miejsca, terminu i szczebla konkursu oraz 

przypisanie do odpowiedniej kategorii – odrębnie dla każdego udziału. Regulaminy 

konkursów artystycznych umożliwiających zdobycie punktów stypendialnych na szczeblu 

uczelnianym są zatwierdzone przez Rektora. Udział w konkursie, który nie został 

potwierdzony w opisany powyżej sposób nie będzie punktowany. 

3.8. Wyróżnienia i nagrody zdobyte w konferencjach/konkursach student dokumentuje 

uzyskanym dyplomem lub innym dokumentem, w tym przyjętym przez organizatora, 

umożliwiającym jednoznaczną identyfikację miejsca, terminu i szczebla osiągnięcia oraz 

przypisanie do odpowiedniej kategorii – odrębnie dla każdego wyróżnienia/nagrody.  

W potwierdzeniu umieszcza się temat zgłoszonego przez studenta 

wykładu/prezentacji/posteru/innej formy. Potwierdzenie wyróżnienia lub nagrody  

jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w konferencji/konkursie. Wyróżnienia  

lub nagrody, które nie zostały potwierdzone w opisany powyżej sposób nie będą punktowane. 

 

4. Kryteria przyznawania punktów stypendialnych za wyniki w sporcie 

4.1. Punkty stypendialne za wyniki w sporcie przyznawane są w trzech kategoriach: 

kat. I – wyniki uzyskane na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach 

Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickie Mistrzostwa Europy, 

Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, Uniwersjadzie, Mistrzostwach Polski, Pucharze 

Polski, Mistrzostwach Polski Seniorów, Mistrzostwach Polski Młodzieżowców lub zawodach 

tej rangi dla osób niepełnosprawnych 

kat. II - wyniki uzyskane na Akademickich Mistrzostwach Polski, Akademickich 

Mistrzostwach Polski Młodzieżowców lub Seniorów, Akademickich Mistrzostwach 

Wielkopolski, Mistrzostwach Polski AZS lub zawodach tej rangi dla osób 

niepełnosprawnych 

kat. III – wyniki uzyskane na Mistrzostwach Wielkopolski, Mistrzostwach Powiatu 

Konińskiego, Mistrzostwach Konina, Mistrzostwach Uczelni lub zawodach tej rangi dla osób 

niepełnosprawnych 

4.2. W przypadku rozgrywek indywidualno - drużynowych bierze się pod uwagę 

korzystniejszy z wyników, indywidualny lub drużynowy. 

4.3. Liczbę punktów stypendialnych przyznawanych za uzyskanie miejsca w danej kategorii 

określa poniższa tabela: 



 

 

Kat. 

zaw. 

 

Ranga zawodów/ uzyskane miejsce  

na zawodach sportowych 

 

1 2 3 4 5 
6 
i 

kolejne 
 

PUNKTY 

STYPENDIALNE 

I 

Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, 
Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa 
Świata, Akademickie Mistrzostwa Europy, 
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata, Uniwersjada 
lub zawody tej rangi dla osób niepełnosprawnych 

18 

I 
Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa 
Polski, Mistrzostwa Polski Młodzieżowców 
lub zawody tej rangi dla osób niepełnosprawnych 

18 15 12 9 6 3 

II 
Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie 
Mistrzostwa Wielkopolski, lub zawody tej rangi 
dla osób niepełnosprawnych 

11 9 6 4 2 1 

III 
Udział i osiągane miejsca w zawodach  
regionalnych Mistrzostwa lub zawody tej rangi dla 
osób niepełnosprawnych 

3 2 1 0 0 0 

 

 

4.4. Punkty stypendialne przyznawane są za osiągnięcie najwyżej punktowane. 

4.5. Udział w zawodach i osiągnięcia sportowe student dokumentuje uzyskanym dyplomem 

lub zaświadczeniem wydanym przez klub, którego barwy reprezentuje zawodnik  

lub zaświadczenie organizatorów o udziale w zawodach. Potwierdzenie powinno zawierać 

nazwę dyscypliny, datę, rangę i miejsce zawodów oraz zajęte miejsce. 

 


