
Załącznik nr 10 

Szczegółowe kryteria punktowania osiągnięć naukowych, artystycznych 

i sportowych opracowane dla potrzeb przyznawania 

stypendium rektora dla studentów  

Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach 
 
Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który spełnił warunki określone w Regulaminie ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w 

Katowicach oraz: 

 

a) uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen i/lub 

b) posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

co najmniej krajowym 

 

Punktacja za średnią ocen: 

 

4,40 – 4,49 – 5 pkt. 

4,50 – 4,69 – 6 pkt.  

4,70 – 4,89 – 7 pkt. 

4,90 – 4,99 – 8 pkt. 

5,00 – 10 pkt. 

 

Punktacja za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe : 

 

Rodzaj: Liczba punktów: Potwierdzenie: 

laureat olimpiady przedmiotowej 10 pkt. certyfikat/ dyplom/ zaświadczenie 

wystawione przez organizatora 

olimpiady; 

czynny udział w kole naukowym; 2 pkt. minimum 85% obecności 

potwierdzone przez opiekuna koła 

naukowego; 

czynny udział w konferencji 

naukowej, tj. wygłoszenie referatu, 

wykładu, wystąpienie z prezentacją; 

zasięg międzynarodowy 4 pkt. zaświadczenie imienne 

wystawione przez organizatora 

konferencji oraz materiały 

pokonferencyjne (strony 

zawierające nazwisko autora, tytuł 

prezentowanego referatu, wykładu, 

nazwę i termin konferencji); 

zasięg ogólnopolski oraz 

regionalny 2 pkt. 

czynny udział w projekcie 

badawczym (naukowym)* 

 

* przez projekt badawczy (naukowy) 

rozumie się: pracę badawczą 

angażującą co najmniej 2 osoby, 

wykonywana pod kierunkiem 

pracownika naukowego uczelni, 

posiadająca określony temat oraz 

zakres, zakończona publikacją 

efektów pracy; 

4 pkt. zaświadczenie od kierownika 

projektu/ opiekuna 

merytorycznego zawierające: imię 

i nazwisko uczestnika projektu, 

temat projektu, czas i miejsce 

realizacji, informację czy realizacja 

projektu wynikała z programu 

studiów; 

nagrody w konkursach naukowych 

związanych ze studiowanym 

kierunkiem 

zasięg międzynarodowy 5 pkt. certyfikat/ dyplom/ zaświadczenie  

zasięg ogólnopolski 3 pkt. 

zasięg regionalny 2 pkt. 

czynny udział w warsztatach, 

plenerach; 

1 pkt. 

max 3 pkt. 

imienne zaświadczenie zawierające 

wyszczególnienie czynności 

podejmowanych w związku z 

czynnym udziałem w warsztatach, 

plenerach; 
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współpraca naukowa z innymi 

ośrodkami akademickimi lub 

naukowymi; 

2 pkt. imienne zaświadczenie z 

wyszczególnionym zakresem 

współpracy naukowej z innymi 

ośrodkami akademickimi lub 

naukowymi; 

nieodpłatne praktyki i staże nieobjęte 

programem nauczania; 

2 pkt. 

max 6 pkt. 

w przypadku praktyk: dzienniczek 

praktyk podpisany przez opiekuna 

praktyk; 

w przypadku stażu: umowa 

stażowa; 

ukończone kursy oraz szkolenia* 

związane ze studiowanym 

kierunkiem; 

 

* punktowane będą jedynie kursy 

oraz szkolenia, których czas trwania 

wynosił niemniej niż 10 godzin 

lekcyjnych;  

 

 

1 pkt. 

max 3 pkt. 

imienny certyfikat/ dyplom/ 

zaświadczenie uwzględniające 

liczbę godzin kursu/ szkolenia; 

kursy językowe; 1 pkt. certyfikat; 

pobyt na stypendiach (np. 

ERASMUS); 

3 pkt.  zaświadczenie; 

publikacja pełnego artykułu w 

czasopiśmie naukowym z listy 

MNiSW lub z listy filadelfijskiej; 

10 pkt. kopia stron zawierających 

nazwisko autora, tytuł publikacji, 

miejsce, nazwę czasopisma lub 

książki, datę wydania oraz numer 

ISBN/ISSN (jeśli został nadany); 

publikacja pełnego artykułu, 

opracowania, referatu w czasopiśmie 

nierecenzowanym lub portalu 

internetowym* o objętości większej 

niż 1/8 arkusza wydawniczego 

(powyżej 5000 znaków); 

2 pkt. 

max 8 pkt. 

kopia stron zawierających 

nazwisko autora, tytuł publikacji, 

miejsce, nazwę czasopisma, datę 

wydania;  

 

*w przypadku publikacji na portalu 

internetowym należy załączyć 

wydruk i adres strony, na której 

został zamieszczony tekst; 

publikacja streszczenia w 

czasopiśmie recenzowanym 

lub portalu internetowym* 

1 pkt. 

max 4 pkt. 

kopia stron zawierających 

nazwisko autora, tytuł publikacji, 

miejsce, nazwę czasopisma, datę 

wydania  

 

*w przypadku publikacji na portalu 

internetowym należy załączyć 

wydruk i adres strony, na której 

został zamieszczony tekst; 

publikacja pełnego artykułu w 

czasopiśmie recenzowanym o 

zasięgu krajowym 

3 pkt. 

 

kopia stron zawierających 

nazwisko autora, tytuł publikacji, 

miejsce, nazwę czasopisma, datę 

wydania ; 

 

publikacja pełnego artykułu w 

czasopiśmie recenzowanym o 

zasięgu międzynarodowym 

4 pkt. kopia stron zawierających 

nazwisko autora, tytuł publikacji, 

miejsce, nazwę czasopisma, datę 

wydania; 

czynny udział w pracach studenckich 

co najmniej 2 razy (w tym np. 

nieodpłatna pomoc w organizacji 

1 pkt. imienne zaświadczenie; 
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imprez uczelnianych – kulturalnych, 

naukowych, itp.) 

 

* punkt naliczany jest wyłącznie 

w przypadku złożenia wniosku o 

stypendium z tytułu wysokiej 

średniej 

występy artystyczne (koncerty, 

recitale, przedstawienia teatralne, 

występy taneczne w tym także 

przeglądy, festiwale, turnieje 

konkursy) miejsca I-III 

zasięg międzynarodowy 4 pkt. certyfikat/ dyplom/ zaświadczenie 

zasięg ogólnopolski 3 pkt. 

zasięg regionalny 2 pkt. 

wystawy indywidualne 5 pkt. imienne zaświadczenie 

organizatora wystawy; zbiorowe 2 pkt. 

organizacja przedsięwzięć o 

charakterze artystycznym  

1 pkt. 

max 3 pkt. 

imienne zaświadczenie 

organizatora zawierające 

wyszczególnienie wykonywanych 

czynności; 

udział w igrzyskach olimpijskich lub 

paraolimpijskich; 

10 pkt. zaświadczenie od trenera; 

udział w uniwersjadzie, 

mistrzostwach świata,  

pucharze świata; 

8 pkt. zaświadczenie od trenera; 

udział w mistrzostwach Europy, 

pucharze Europy; 

6 pkt. zaświadczenie od trenera; 

udział w mistrzostwach Polski; 

pucharze Polski; 

 medal w akademickich 

mistrzostwach Polski  

5 pkt. zaświadczenie od trenera; 

udział w akademickich 

mistrzostwach Polski; 

2 pkt. zaświadczenie od trenera; 

medal w akademickich 

mistrzostwach Śląska 

2 pkt. zaświadczenie od trenera; 

organizacja przedsięwzięć o 

charakterze sportowym  

1 pkt. 

max 3 pkt. 

imienne zaświadczenie 

organizatora zawierające 

wyszczególnienie wykonywanych 

czynności; 

 


