
 

Tekst jednolity  
 

 Uchwały Nr 3  Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium 
Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego 
Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Tarnowie z dnia 27.06.2013 r., 

 Uchwały Nr 4 Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium 
Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego 
Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Tarnowie z dnia 04.07.2013 r. o zmianie Uchwały Nr 3 z dnia 27.06.2013 r.  

 
 

Na podstawie § 3 ust. 4, § 11 ust. 5, § 13 ust. 10,  Regulaminu ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia  
Nr 57/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej w Tarnowie z dnia  
28 września 2012 r. uchwala się co następuje: 

 

§ 1 
Uczelniana Komisja Stypendialna w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu 
Studentów oraz przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego 
PWSZ w Tarnowie, większością głosów swoich członków na posiedzeniu plenarnym w dniu  
27 czerwca 2013 r. uchwaliła następujące zasady przyznawania stypendium Rektora dla 
najlepszych studentów na rok akademicki 2013/2014:  

 

§ 2 
1.  Za liczbę 100 % studentów, z których wylicza się liczbę do 10 % najlepszych studentów, 

przyjmuje się liczbę studentów wszystkich roczników, którzy zostali wpisani na dzień  
15 października b.r. na dany system studiów w ramach każdego kierunku lub specjalności. 
Do 100 % wlicza się studentów powtarzających i przebywających na urlopie.  

      Ostateczny ranking budowany jest w ramach systemu studiów z uwzględnieniem 
następującego podziału:  

a) kierunku - w przypadku, gdy nie ma podziału na specjalności lub gdy specjalność 
wybierana jest po I roku studiów, 

b) kierunku – w przypadku studentów studiów II stopnia,  
c) specjalności – w przypadku, gdy specjalność wybierana jest od I roku studiów.   

 

2. Ustalono następujące zasady oceniania osiągnięć: 
 

a) średnia ocen liczona jest do drugiego miejsca po przecinku, 
b) maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać student w ramach każdego  

z działów wynosi 25, 
c) punkty przydzielane za osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź wysokie wyniki 

sportowe są przyznawane wyłącznie za zakończony rok akademicki  
tj. uzyskane w okresie od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r., 

d) punkty za jedno dzieło wielokrotnie prezentowane przyznawane są tylko jeden raz 
za najwyższy szczebel,  

e) osiągnięcia w jednej dyscyplinie sportowej nie podlegają sumowaniu. Punkty 
otrzymuje się za najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w poprzednim roku 
akademickim,  

f) w związku z brakiem możliwości ustalenia średniej ważonej na kierunku 
Pielęgniarstwo – studia pomostowe (brak punktów ECTS), do obliczenia punktów 
przyjmuje się średnią arytmetyczną, 

g) w przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu w rankingu decydują kolejno: 
- przyznane punkty za osiągnięcia,  
- średnia ocen,  
- najwyżej punktowane osiągniecie. 

3. Osiągnięcia studenta nie brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów:  



1. Średnia poniżej 3,75. 
2. Bierny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych. 
3. Udział w wykładach otwartych lub spotkaniach panelowych oraz spotkania  

z przedstawicielami firm lub instytucji. 
4. Specjalności, ścieżki studiów, kursy o charakterze nienaukowym oraz dotyczące 

umiejętności miękkich (w tym interpersonalnych), np. kurs radzenia sobie ze stresem, 
szkolenie z PR, ukończony kurs prawa jazdy, kosmetyczny, kurs obsługi kasy 
fiskalnej itp.  

5. wolontariat. 
§ 3 

 

1. Ustalono następującą punktację za poszczególne rodzaje osiągnięć: 

 

 

DZIAŁ  I – ŚREDNIA  OCEN   ( maksymalnie 25 pkt) 
 

od 5,00 do 4,95 – 25 pkt 

od 4,94 do 4,90 – 22,5 pkt 

od 4,89 do 4,85 – 20 pkt 

od 4,84 do 4,80 –18 pkt 

od 4,79 do 4,75 – 16 pkt 

od 4,74 do 4,70 – 14,5 pkt 

od 4,69 do 4,65 – 13 pkt 

od 4,64 do 4,60 – 12 pkt 

od 4,59 do 4,55 – 11 pkt 

od 4,54 do 4,50 – 10 pkt 

od 4,49 do 4,40 – 9 pkt 

od 4,39 do 4,30 – 8 pkt 

od 4,29 do 4,20 – 7 pkt 

od 4,19 do 4,10 – 6 pkt 

od 4,09 do 4,00 – 5 pkt 

od 3,99 do 3,90 – 4 pkt 

od 3,89 do 3,80 – 3 pkt 

od 3,79 do 3,76 – 2 pkt 

3,75 – 1 pkt 



DZIAŁ II – OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ( maksymalnie 25 pkt) 

Rodzaje osiągnięć naukowych 

Rodzaje potwierdzenia  
(dokumenty winny być opatrzone 

podpisem osoby wystawiającej  
oraz pieczęcią) 

Punkty 

1 Osiągnięcia naukowe na studiach Max 6 

1.1 
Studia równoległe na drugim kierunku   
(od II roku studiów) 

Imienne zaświadczenie z Uczelni  2 

1.2 
Studia równoległe na trzecim kierunku   
(od II roku studiów) 

Imienne zaświadczenie z Uczelni 1 

1.3 

Studia podyplomowe i inne formy 
dokształcania (np szkoły artystyczne)  
od II semestru lub dyplom ukończenia 
studiów w poprzednim roku akademickim) 

Imienne zaświadczenie ze szkoły 2 

1.4 

Certyfikaty: B2, C1, C2 lub równoważne, 
potwierdzające znajomość języków obcych 

Certyfikat lub zaświadczenie  
o uzyskaniu certyfikatu z podaniem daty 

jego uzyskania 

 
1 

B2 

C1 
2 

C2  
 

3 

2 
 

Wymiany studenckie  Max 2 

 

2.1 
 

2.2 

 

Krajowe 
 

Imienne zaświadczenie z Uczelni 
macierzystej potwierdzające okres  

i miejsce wymiany studenckiej 

1 

 

Zagraniczne 2 

3 Studencka działalność naukowa Max 18 

3.1 

Prace badawcze prowadzone metodą 
naukową:  
 

Współudział 

Zaświadczenie wydane przez 
kierownika/opiekuna programu 

badawczego z informacją  
o zakresie udziału studenta w pracach 
zespołu badawczego, okresie i miejscu 

pracy badawczej 

 
 

2 

 

Samodzielne         5 

3.2 

Publikacje i referaty o tematyce naukowej  
i popularnonaukowej:  
 

Lokalne: popularnonaukowe  

samodzielne 

Zaświadczenie wydawcy oraz kopia 
strony zawierającej nazwisko autora, 

tytuł publikacji, miejsca wydania, 
nazwę czasopisma lub książki oraz 

datę wydania 

 
1 

współudział  0,5 

Lokalne: naukowe 

samodzielne 2 

współudział 1 

 

 

Ogólnopolskie: popularnonaukowe 

samodzielnie 

Zaświadczenie wydawcy oraz kopia 
strony zawierającej nazwisko autora, 

tytuł publikacji, miejsca wydania, 
nazwę czasopisma lub książki oraz 

2 



współudział datę wydania 1 

Ogólnopolskie: naukowe 

samodzielnie 
4 

2 współudział 

Zagraniczne 

samodzielnie 6 

współudział 3 

 

W wersji elektronicznej 

- w języku polskim Zaświadczenie osoby prowadzącej stronę 
2 

 

- w języku obcym 4 

3.3 

Nagrody, wyróżnienia w konkursach 
 
Uczelniane, Lokalne 
Regionalne 
Ogólnopolskie 
Międzynarodowe 

Dyplom, certyfikat, zaświadczenie 
organizatora z podaniem daty i zasięgu 

wydarzenia 

 
 

1 
2 
3 
4 

4 Praktyki, staże, nie wchodzące w program studiów (min. 100 godzin) Max 3 

4.1 Praktyka/Staż w kraju Zaświadczenie o odbyciu praktyki/stażu 
wystawione przez organizatora  

z podaniem okresu i miejsca  

1 

4.2 Praktyka/Staż za granicą 2 

5 Działalność organizacyjno-naukowa na Uczelni Max 10 

5.1 

 

 

Czynne członkostwo  w organizacjach 
naukowych (np. kołach naukowych) 
prowadzących działalność naukową na 
poziomie zarządu organizacji  

 
 

Zaświadczenie potwierdzające 
członkostwo w organizacjach naukowych 

zawierające uzasadnienie wraz  
z wyszczególnieniem aktywności studenta 

 

3 

 

 
Czynne członkostwo w organizacji 
naukowej(np.  kołach naukowych) 
prowadzących działalność naukową na 
poziomie zwykłego członka organizacji  
 

2 

 
 
 
 
 

5.2 

 

 
Organizacja konferencji naukowej, 
sympozjów lub warsztatów 
międzynarodowych 
 

 
Zaświadczenie opiekuna naukowego  
lub organizatora konferencji z opisem 

zaangażowania studenta 
 

 
 

do 5 
 

 
Organizacja konferencji naukowej, 
sympozjów lub warsztatów o zasięgu 
ogólnopolskim 
 

do 4 

Organizacja konferencji naukowej, 
sympozjów i warsztatów lokalnych  
i wewnątrz uczelnianych 

do 2 



 
1. 

 

Rodzaje osiągnięć artystycznych 
Rodzaje potwierdzenia 

(dokumenty winny być opatrzone podpisem 
osoby wystawiającej oraz pieczęcią) 

Punkty

1. Nagrodzona działalność artystyczna Max 25

1.1 

Publikacja dzieł/prac artystycznych (album, 
płyta, prezentacja twórczości plastycznej)   
 

Indywidualna 
Zespołowa 

Dyplom lub zaświadczenie 
wydawcy/organizatora oraz kopia 
strony/stron zawierających nazwisko 
autora, tytuł publikacji dzieła/pracy 
artystycznej, miejsca i daty wydania. 

 
 
5 
3 

1.2 

Prezentacja prac/dzieł artystycznych  
(np. wystawa) w instytucji artystycznej  
lub placówce o utrwalonym prestiżu 
artystycznym 
 

Indywidualna 
Zespołowa 

Dyplom lub zaświadczenie 
wydawcy/organizatora oraz kopia 

strony/stron zawierających nazwisko 
autora, tytuł publikacji dzieła/pracy 

artystycznej, miejsca i daty wydania. 

 
 

 
 
 
 

5 
3 

1.3 

Prezentacja utworów muzycznych  
(np. koncert) w instytucji artystycznej  
lub placówce o utrwalonym prestiżu 
artystycznym 
 

Indywidualna 
Zespołowa 

 
 
 
 
 
5 
3 

1.4 

Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia  
w konkursie/przeglądzie/festiwalu 
międzynarodowym  
 

Indywidualnie 
Zespołowo 

Dyplom, certyfikat lub zaświadczenie 
organizatora 

 
 
 

15 
15 

1.5 

Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia  
w konkursie/przeglądzie/festiwalu 
ogólnopolskim  
 

Indywidualnie 
Zespołowo Dyplom, certyfikat lub zaświadczenie 

organizatora 

 
 

 
 

10 
6 

1.6 

Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia  
w konkursie/przeglądzie/festiwalu lokalnym  
 

Indywidualnie 
Zespołowo 

 
 

7 
4 

2 Praca nad rozwojem kultury oraz organizacja wydarzeń kulturalnych Max 15

2.1 

Organizacja wydarzeń kulturalnych  
o zasięgu: 
 

Uczelnianym 
Lokalnym 
Ogólnopolskim 
Międzynarodowym 
 

Zaświadczenie kierownika artystycznego 
lub głównego organizatora z opisem 

rodzaju zaangażowania studenta  
w przedsięwzięcie 

 
 
 

2 
5 
7 

10 

6. 

Inne rodzaje osiągnięć i aktywności 
naukowej, w szczególności mające  
na celu zdobycie nowych doświadczeń  
i umiejętności, a także zdolności 
wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy 

Zaświadczenie zawierające: 
- datę i miejsce nabycia umiejętności,  
- informację o rodzaju aktywności 
naukowej,  
- opis wpływu przedsięwzięcia na rozwój 
umiejętności zdobytych podczas studiów  

1-5 

DZIAŁ III – OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE ( maksymalnie 25 pkt) 



2.2 

Inne rodzaje osiągnięć i aktywności 
artystycznej, w szczególności mające  
na celu zdobycie nowych doświadczeń  
i umiejętności, a także zdolności 
wykorzystania zdobytej na studiach 
wiedzy 

Zaświadczenie zawierające: 
- datę i miejsce nabycia umiejętności,  
- informację o rodzaju aktywności 
artystycznej,  
- opis wpływu przedsięwzięcia na rozwój 
umiejętności zdobytych podczas studiów  

1-5 

Rodzaje osiągnięć sportowych 

Rodzaje potwierdzenia  
(dokumenty winny być opatrzone 

podpisem osoby wystawiającej  
oraz pieczęcią)

Punkty

1 

 

Osiągnięcia sportowe w sportach kwalifikowanych lub zawody tej rangi 
dla osób niepełnosprawnych 

 
 

Max 25

1.1 

 

Osiągnięcia I stopnia 
 

- Uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich 
lub paraolimpiadzie 
-  Zajęcie medalowego miejsca w zawodach 
międzynarodowych (Mistrzostwa Europy, 
Świata, Puchar Europy, Świata) 
- Zajęcie medalowego miejsca na 
Uniwersjadzie 
- Uczestnictwo w I lidze państwowej (udział 
w 70% zawodów) 
 

 
Dyplom lub zaświadczenie odpowiednich 
związków sportowych, bądź klubów 
określające: 
- zajęte miejsce 
- rangę zawodów 
- datę zawodów 
- osiągnięcia 
 

25 

1.2 

 

Osiągnięcia II stopnia 
 

- Zajęcie medalowego miejsca w zawodach 
krajowych (Mistrzostwa Polski, Akademickie 
Mistrzostwa Polski, Puchar Polski) 
- Zajęcie miejsc od 4 do 9 w zawodach 
międzynarodowych (Mistrzostwa Europy, 
Świata, Puchar Europy, Świata) 
- Zajęcie miejsc od 4 do 9 na Uniwersjadzie 
- Uczestnictwo w szerokim finale zawodów 
rangi mistrzostw Europy, Świata (awans po 
eliminacjach) 
- Uczestnictwo w II lidze państwowej (udział 
w 70% zawodów) 
 

Dyplom lub zaświadczenie odpowiednich 
związków sportowych, bądź klubów 
określające: 
- zajęte miejsce 
- rangę zawodów 
- datę zawodów 
- osiągnięcia 
 

17 

1.3 

 

Osiągnięcia III stopnia 
 

- Zajęcie miejsc od 4 do 9 w zawodach 
krajowych (Mistrzostwa Polski, Akademickie 
Mistrzostwa Polski, Puchar Polski) 
- Finaliści Akademickich Mistrzostw Polski 
(po eliminacji regionalnej i strefowej 
w dyscyplinach zespołowych lub 
indywidualnych) 
 
 

Dyplom lub zaświadczenie odpowiednich 
związków sportowych, bądź klubów 
określające: 
- zajęte miejsce 
- rangę zawodów 
- datę zawodów 
- osiągnięcia 
 

 
 
 

10 

1.4 

 

Osiągnięcia IV stopnia  
 

- Uczestnictwo w III lidze państwowej 
(udział w 70 % zawodów) 
- Zajęcie miejsc od 5 do 9 w rozgrywkach 
strefowych Akademickich Mistrzostw 
Polski (po eliminacji regionalnej) 
- Zajęcie medalowego miejsca  
w rozgrywkach/zawodach Małopolskiej 
Ligi Akademickiej 
 

Dyplom lub zaświadczenie odpowiednich 
związków sportowych, bądź klubów 
określające: 
- zajęte miejsce 
- rangę zawodów 
- datę zawodów 
- osiągnięcia 
 

6 

DZIAŁ IV – WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE 
WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM  

(maksymalnie 25 pkt) 



1.5 

 

Osiągnięcia V stopnia 
 

- Reprezentowanie Uczelni lub KU AZS  
w rozgrywkach/zawodach sportowych 
 

Zaświadczenie wydane przez  
Akademicki Związek Sportowy 

 
2 

2 Klasy sportowe  Max 4 

   
  2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

 
Mistrzowska międzynarodowa (MM) 
Mistrzowska (M) 
Pierwsza (I) 
Druga (II) 

Zaświadczenie odpowiedniego związku 
sportowego o nadaniu klasy sportowej 

 
4 
3 
2 
1 

3 
Członkostwo w KU AZS PWSZ 
Tarnów 

Zaświadczenie wydane przez  
Akademicki Związek Sportowy 1 

4 Inne wyniki sportowe Zaświadczenie wydane przez organizatora 
imprezy 

1-4 

 
 

 § 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2013 r. 
 
 
 
 
 
 
  PRZEWODNICZĄCY                                                               PRZEWODNICZĄCY 
      Rady Uczelnianej Samorządu Studentów                                                                  Uczelnianej Komisji Stypendialnej 
            Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 
 
                      Arkadiusz Michalik                                                                                             mgr Grzegorz Cebrat   
     


