
 

Załącznik nr 2 do regulaminu świadczeń  

Uczelni Łazarskiego 

 

KATALOG OSIĄGNIĘĆ ORAZ PUNKTACJA STOSOWANE PRZY 

ROZPOZNAWANIU WNIOSKÓW  O STYPENDIUM REKTORA DLA 

STUDENTÓW 

 

§ 1 
 

1. Stypendium rektora, zwane dalej stypendium, może otrzymać student, który uzyskał 
wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia 
sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

2. Ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia z ostatniego roku studiów przed złożeniem 
wniosku, który musi zostać zaliczony przez studenta. 

3. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku 
złożenia egzaminu maturalnego, o którym mowa w §9 ust. 4 Regulaminu. 

4. Student może ubiegać się o stypendium tylko na jednym, wybranym kierunku studiów 
i na jednej uczelni, na podstawie złożonego wniosku. 

5. Każde osiągnięcie wykazane we wniosku należy  potwierdzić stosownymi dokumentami 
załączonymi do wniosku.  

 

§ 2 

 

1. W ramach każdej z kategorii, tzn. za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia 

naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na 

poziomie krajowym można uzyskać maksymalnie 15 punktów.  

2. Punkty za poszczególne osiągnięcia sumują się, z tym, że w przypadku osiągnięć 

sportowych sumują się punkty za dwa najwyższe wyniki uzyskane we współzawodnictwie. 

 

§ 3 

 

1. Przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się średnią arytmetyczną ocen, nie 

niższą niż 4,30 ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem 

kształcenia na danym kierunku studiów, uzyskaną za rok studiów w poprzednim roku 

akademickim oraz uzyskanie oferowanej przez Uczelnię Łazarskiego liczby punktów ECTS. 

2. Punkty za wyróżniające wyniki w nauce przyznawane są od średniej arytmetycznej 

ocen 4,30 i po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych w § 9 ust.2 i § 10 

ust. 1 i 2 Regulaminu. 

3. Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni na Uczelnię Łazarskiego potwierdzenia 

średniej arytmetycznej ocen na poprzednim roku studiów, z dokładnością do dwóch  miejsc 

po przecinku bez zaokrągleń, dokonuje dziekanat wydziału uczelni, której wnioskodawca był 

studentem. 

Za osiągnięcie poniższej średniej arytmetycznej otrzymuje się odpowiednio: 

1) za średnią ocen 5.25 do 5,50 - 15 punktów, 

2) za średnią ocen od 5.00 do 5.24 - 14 punktów, 



 

3) za średnią ocen 4,80 do 4,99 - 13 punków, 

4)  za średnią ocen 4,65 do 4,79 - 12 punktów, 

5)  za średnią ocen 4,50 do 4,64 - 11 punktów, 

6)  za średnią ocen 4,30 do 4,49 - 10 punktów. 

 
 

§ 4 

  

1. Przez osiągnięcia naukowe rozumie się: 

1) Opublikowane prace naukowe. 

Do wniosku należy dołączyć: kopię stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, 

miejsce, nazwę czasopisma, datę wydania oraz ISSN/ISBN, jak również, stosownie do 

wykazywanych rodzajów publikacji oświadczenie o numerze pozycji z wykazu wydawnictw 

lub czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązujących w  dacie 

składania wniosku o stypendium. Publikacja wydana w kilku językach może być punktowana 

tylko jeden raz w trakcie studiów za wydanie w jednym języku, wybranym przez 

wnioskodawcę. W przypadku prac naukowych przygotowanych przez więcej niż jednego 

autora liczbę punktów dzieli się przez liczbę współautorów/współredaktorów. Przysługująca 

liczba punktów za daną publikację zostaje zwiększona o 3 punkty w przypadku przygotowania jej 

w języku obcym.  

Poszczególne osiągnięcie punktowane jest następująco: 

a) Monografia naukowa wydana przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie 

wydawnictw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 15 punktów, 

b) Artykuł w czasopiśmie ujętym w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego - 13 punktów, 

c) Monografia naukowa wydana przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie 

wydawnictw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 11 punktów, 

d) Artykuł naukowy w czasopiśmie nierecenzowanym - 9 punktów, 

e) Redakcja merytoryczna książki/czasopisma - 5 punktów, 

f) Samodzielne tłumaczenie monografii, książki, artykułu, filmu itp. - 4 punkty, 

g) Artykuł popularnonaukowy, sprawozdanie, recenzja, wstęp itp. - 3 punkty. 

 

2) Czynny udział w sesjach naukowych w poprzednim roku akademickim w szczególności 

wygłoszenie referatu, komunikatu, głos w dyskusji panelowej, o ile zostanie 

udokumentowany w publikowanym sprawozdaniu z konferencji. W przypadku wygłoszenia 

tego samego referatu na wielu sesjach, należy wykazać sesję z najwyższą punktacją, która 

jako jedyna będzie podlegać kwalifikacji. Przysługująca liczba punktów w danej kategorii 

sesji naukowej zostaje zwiększona o 3 punkty w przypadku wygłoszenia referatu w języku 

obcym. Przysługująca liczba punktów w kategorii sesji międzynarodowej, która odbyła się 

poza granicami Polski zostaje zwiększona o dodatkowe 3 punkty za wygłoszenie referatu, a w 

przypadku czynnego udziału w panelu dyskusyjnym o dodatkowy punkt. 

Poszczególne osiągnięcie punktowane jest następująco: 

a)  Sesja zagraniczna - 15 punktów, 

b)  Sesja międzynarodowa w kraju - 12 punktów, 



 

c)  Sesja ogólnopolska - 10 punktów, 

d)  Sesja środowiskowa - 5 punktów. 

 

3) Inne osiągnięcia o charakterze naukowym w poprzednim roku akademickim, które nie 

zostały ujęte w pkt. 1 i 2, w szczególności: uzyskanie grantu badawczego, udział w programie 

badawczym, udział w wymianie międzynarodowej lub międzyuczelnianej, członkostwo w 

studenckiej poradni prawnej. 

Poszczególne osiągnięcie punktowane jest następująco: 

a)  Uzyskanie grantu badawczego - 15 punktów, 

b)  Udział w zespołowym programie badawczym  - 12 punktów, 

c)  Uczestnictwo w wymianie naukowej międzynarodowej np. ERASMUS - 10 punktów, 

d)  Uczestnictwo w wymianie naukowej międzyuczelnianej - 9 punktów, 

e)  Aktywne, całoroczne członkostwo w studenckiej poradni prawnej o charakterze 

naukowym potwierdzone w formie pisemnej przez opiekuna studenckiej poradni prawnej - 7 

punktów, 

f)  Inne osiągnięcia - 5 punktów. 

 

§ 5 

 

1. Przez osiągnięcie artystyczne w szczególności rozumie się osiągnięcie w dziedzinie 

sztuk fotograficzno-plastycznych, literacko-poetyckich, teatralno-recytatorskich, muzyczno – 

tanecznych w poprzednim roku akademickim.  

2. W przypadku wielu osiągnięć artystycznych, uzyskanych w danym roku akademickim 

na podstawie tego samego dzieła, należy wykazać najwyższe osiągnięcie, które jako jedyne 

będzie podlegało punktacji. 

3. Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, które 

musi zawierać informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu i 

charakterze osiągnięcia; 

Poszczególne osiągnięcie punktowane jest następująco: 

1)  Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w  konkursach, 

przeglądach i festiwalach o zasięgu międzynarodowym - 15 punktów, 

2)  Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, 

przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim - 10 punktów, 

3)  Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, 

przeglądach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim (lokalnym) - 6 punktów,  

4)  Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, 

przeglądach i festiwalach o zasięgu środowiskowym, a także członkostwo w chórze 

Uczelni Łazarskiego - 4 punkty. 

 

§ 6 

 



 

1. Przez wysokie wyniki sportowe rozumie się osiągnięcia we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym poprzez uczestnictwo lub zajęcie miejsca określonego w 

ust. 2 pkt 2 - 4 niniejszego paragrafu. 

2. Każde osiągnięcie sportowe należy potwierdzić stosownym dokumentem oraz uzyskać 

potwierdzenie na wniosku wyników sportowych według wyznaczonych grup przez 

kierownika studium wychowania fizycznego Uczelni Łazarskiego.  

Poszczególne osiągnięcie sportowe punktowane jest w następujący sposób: 

1) Uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpiadzie, udział w zawodach 

międzynarodowych, na uniwersjadzie, akademickich Mistrzostwach Świata lub Europy, 

Pucharze Świata, Pucharze Europy, przynależność do kadry narodowej i olimpijskiej - 15 

punktów; 

2)  Za osiągnięcia sportowe indywidualnie lub drużynowo, w zawodach ogólnopolskich: 

 a) za zajęcie od I do III  miejsca – 13 punktów, 

 b)  za zajęcie od IV do VI miejsca – 10 punktów, 

 c) za zajęcie od VII do X miejsca –  5 punktów. 

3)  Za osiągnięcia sportowe indywidualnie lub drużynowo, w akademickich mistrzostwach 

Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów lub szkół niepublicznych, Pucharze Polski oraz w 

mistrzostwach Warszawy Liga Akademicka: 

 a) za zajęcie I miejsca – 11 punktów, 

 b) za zajęcie II miejsca – 10 punktów, 

 c) za zajęcie III miejsca – 8 punktów, 

 d) za zajęcie IV miejsca – 6 punktów. 


