Załącznik nr 2 do ZW 67/2019
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Załącznik nr 1.2 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW REKTORA DLA STUDENTÓW
I. ZASADY OGÓLNE
§1
Liczbę stypendiów Rektora dla danego kierunku studiów określa każdorazowo Rektor, w
porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów, w piśmie okólnym, w terminie
do 6 listopada w przypadku semestru zimowego i do 30 marca w przypadku semestru
letniego.
II.
1.

ZASADY TWORZENIA LIST RANKINGOWYCH

§2
Stypendium rektora może otrzymać student, który zajął na liście rankingowej miejsce
znajdujące się w puli miejsc uprawniających do otrzymania stypendium, ustalonej w piśmie
okólnym, o którym mowa w § 1 ust. 1. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja
określona w ust. 2.

2.

Liczbę uprawnionych do stypendium rektora na listach rankingowych zaokrągla się w ten
sposób, aby liczba ta nie przekraczała liczby stypendiów określonych w piśmie okólnym, o
którym mowa w § 1 ust. 1, zarówno łącznie dla danego kierunku, jak i w poszczególnych
kategoriach.

3.

W przypadku, gdy liczba osób z tą samą liczbą punktów stypendialnych przekracza liczbę
możliwych do przyznania stypendiów, co uniemożliwia konstrukcję listy rankingowej
zgodnie z opisanymi zasadami, czynnikiem rozstrzygającym o miejscu na liście jest średnia
ważona ocen z poprzedniego roku studiów, a w przypadku gdy nadal nie można skonstruować
listy – średnia ważona ocen za egzaminy z poprzedniego roku studiów. W przypadku braku
egzaminów w poprzednim roku studiów za średnią ważona z egzaminów przyjmuje się 0,0.
Jeżeli dalej nie można rozstrzygnąć, to decyduje średnia arytmetyczna z poprzedniego roku
studiów.

4.

W sytuacji, gdy pomimo zastosowania procedury, o której mowa w ust. 3, w dalszym ciągu
nie można ustalić prawidłowej kolejności na ostatecznej liście rankingowej, za wartość
progową do przyznania stypendium rektora uznaje się liczbę punktów stypendialnych
bezpośrednio poprzedzającą liczbę sporną.

1.

§3
Podstawą przyznania punktów stypendialnych za średnią ocen jest średnia ocen z
poprzedniego roku studiów, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
Studiów w Politechnice Wrocławskiej.
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2.

Punkty stypendialne za średnią ocen oraz poszczególne osiągnięcia przyznaje Komisja
Stypendialna, w oparciu o zasady określone w niniejszym załączniku, przygotowując wstępne
listy rankingowe.

3.

Średnia ocen uprawniająca do otrzymania punktów stypendialnych za średnią ocen oraz za
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe nie może być mniejsza niż 4,0.

4.

Maksymalna liczba punktów stypendialnych wynosi 120 punktów, w tym do 50 punktów za
średnią ocen, do 30 punktów za osiągnięcia naukowe, do 20 punktów za osiągnięcia
artystyczne oraz do 20 punktów za osiągnięcia sportowe.
III. PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

1.

§4
Wniosek o stypendium Rektora należy złożyć za pośrednictwem systemu Edukacja.CL, a
następnie wydrukowany i podpisany, wraz z załącznikami, dostarczyć do Działu Pomocy
Socjalnej dla Studentów i Doktorantów.

2.

Termin złożenia wniosku uznaje się za zachowany jeśli obie formy wniosku (wniosek w
systemie oraz wniosek papierowy) zostaną złożone w wyznaczonym terminie. Terminy
składania wniosków określone są w § 8 Regulaminu. Zapisy art. 57 k.p.a. stosuje się
odpowiednio.

3.

We wniosku o stypendium należy wykazać średnią ocen za poprzedni rok studiów, a także
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe z poprzedniego roku studiów, wraz z
przyporządkowanymi im punktami. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia,
których ostatni rok studiów pierwszego stopnia trwał jeden semestr, wykazują średnią ocen
oraz osiągnięcia z tego semestru.

4.

W oparciu o średnią ocen tworzone są wstępne listy rankingowe, osobno dla pierwszego i
drugiego stopnia studiów danego kierunku.

5.

Wstępne listy rankingowe tworzone są w terminie do 20 listopada w przypadku semestru
zimowego i do 25 marca w przypadku semestru letniego.

6.

W terminie do 7 dni od ogłoszenia wstępnych list rankingowych, o których mowa w ust. 5
studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium Rektora są zobowiązani sprawdzić, czy zostali
umieszczeni na liście oraz czy wykazana na liście średnia ocen oraz liczba punktów
stypendialnych jest prawidłowa, a stwierdzone rozbieżności wyjaśnić w Dziale Pomocy
Socjalnej dla Studentów i Doktorantów.

7.

W przypadku uwzględnienia uwag i wniosków studentów dokonywana jest niezbędna
korekta, uwzględniana przy ustalaniu ostatecznych list rankingowych.

8.

Na podstawie wstępnych list rankingowych przyznawane są punkty stypendialne za średnią
ocen, zgodnie z zasadami opisanymi w § 5.
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9.

W oparciu o sumę punktów stypendialnych za średnią ocen oraz punktów stypendialnych za
osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe tworzone są ostateczne listy rankingowe, osobno
dla pierwszego i drugiego stopnia studiów danego kierunku.

10.

Ostateczne listy rankingowe, o których mowa w ust. 9 ogłaszane są do 1 grudnia w przypadku
semestru zimowego i do 10 kwietnia w przypadku semestru letniego.
III. ZASADY PUNKTACJI ŚREDNIEJ OCEN

1.

§5
Punkty stypendialne za średnią ocen przyznawane są studentom, którzy spełniają łącznie
warunki określone w § 3 ust. 3 oraz § 13 ust. 1 i 2 Regulaminu.

2.

Punkty za średnią przyznawane są według wzoru:

(

40 * 1 -

pozycja na liście - 1
ostatnia pozycja na liście spośród osób dopuszczonych do rankingu
rankingu

) + 10

IV. ZASADY PUNKTACJI OSIĄGNIĘĆ
1.

§6
Osiągnięcia naukowe, artystyczne albo wysokie wyniki sportowe muszą być związane z
dodatkową, nieobowiązkową aktywnością studenta i nie mogą wynikać z realizacji planu i
programu kształcenia. Nie przyznaje się punktów za prace dyplomowe, wyróżnione lub
nagrodzone w konkursach.

2.

Obowiązek dokładnego udokumentowania osiągnięć znajduję się po stronie wnioskodawcy.
W wypadku braku udokumentowania osiągnięcia lub udokumentowania w sposób
niewystarczający do oceny danego osiągnięcia (brak daty, zasięgu, itp.) , Komisja nie
przyznaje punktów.

3.

Student ubiegający się o stypendium zobowiązany jest do wykazania daty publikacji artykułu,
książki lub innego punktowanego wyniku jego pracy naukowo-badawczej, oraz daty
przeprowadzenia lub dat granicznych (początek, koniec) prac naukowo-badawczych, według
których będzie ona przypisana do odpowiedniego semestru studiów.

4.

Za wydarzenia takie jak zgłoszenia patentowe, staże, praktyki czy kursy językowe (lub za
które student otrzymał wynagrodzenie) punkty nie są przyznawane.

5.

Osiągnięcia z dziedziny tańca zaliczane są do osiągnięć sportowych.

6.

Ostateczna ocena danego osiągnięcia należy do Komisji Stypendialnej.

1.

§7
Ilość punktów za dane osiągnięcie naukowe określona jest w poniższej tabeli:
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Zasięg
Osiągnięcie

Konkurs/olimpiada o
charakterze i tematyce
naukowej

Referat wygłoszony na
konferencji
Postery (suma
punktów nie większa
niż 9)
Prowadzenie
warsztatów, szkoleń
i prelekcji

Krajowy

Uczelniany

Miejsce 1.

20

Miejsce 1.

10

Miejsce 2.

17

Miejsce 2.

8

Miejsce 3.

14

Miejsce 3.

6

Wyróżnienie

9

Wyróżnienie

2

Udział

4

Udział

1

-

5

3

-

3

2

-

Jedno – 4
Dwa i więcej – 7

Jedno – 2
Dwa i więcej – 4

-

Artykuł z list
ministerialnych

Połowa punktów z wykazu ministerialnego, ogłoszonego
komunikatem z dnia 25 stycznia 2017 r.

Uzyskany patent
krajowy

21

Prace naukowobadawcze zakończone
inaczej niż artykułem
z listy ministerialnej

7

Konkursy projektowoarchitektoniczne

2.

Międzynarodowy

Miejsce lub wyróżnienie – 9
Udział - 4

Miejsce lub
wyróżnienie – 4
Udział - 2

Warsztaty, szkolenia i prelekcje muszą być przeprowadzone na temat naukowy, z materiałem
przygotowanym niezależnie od innych osiągnięć wymienionych we wniosku i nie łączącym
się z nimi. Załącznikiem dokumentującym powinien być konspekt danego wydarzenia i
potwierdzenie organizatora.
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1.

§8
Ustala się następujące ogólne zasady punktacji osiągnięć artystycznych:

Zasięg
Międzynarodowe

Krajowe

Konkursy

Miejsce bądź
wyróżnienie – 5

Miejsce bądź
wyróżnienie – 3

Recitale solowe

6

4

Koncerty
zespołowe

5

3

Udział w
warsztatach

3

2

Wystawy autorskie

5

3

Osiągnięcie

2.

Warunkiem przyznania punktów za udział w warsztatach jest kwalifikacja w drodze
konkursowej, bądź eliminacji (wysłanie portfolio, nagrania itp.). Stosowne potwierdzenie
należy dołączyć do wniosku.

3.

Punkty mogą być przyznane za nie więcej niż 3 koncerty i 3 recitale solowe, niezależnie od
ich zasięgu.

4.

Punkty mogą być przyznane za udział w nie więcej niż 3 warsztatach, niezależnie od ich
zasięgu.

5.

Osiągnięcie uczelniane (koncerty, warsztaty, wystawy, konkursy) nie są zaliczane do
osiągnięć krajowych.

1.

§9
Za osiągniecia sportowe uznaje się zajęcie miejsca na podium w szczególności w
olimpiadach, zawodach, pucharach, konkursach, mistrzostwach czy ligach (w tym
akademickich) o zasięgu krajowym oraz udział lub zajęcie miejsca na podium w wyżej
wymienionych wydarzeniach o zasięgu światowym lub kontynentalnym.
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2.

Przy ustalaniu zajętego miejsca w danym wydarzeniu, brana jest pod uwagę jedynie jego
klasyfikacja (ranking) główna(y).

3.

Punkty za reprezentowanie Politechniki Wrocławskiej mogą być przyznane studentowi, który
brał czynny udział w zawodach o zasięgu co najmniej krajowym. Punkty przyznawane są
tylko raz, niezależnie od ilości zawodów, w których student brał udział. Jako
udokumentowanie udziału w zawodach wymagane jest potwierdzenie pisemne z
Akademickiego Klubu Sportowego Politechniki Wrocławskiej lub ze Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu.

4.

Ilość punktów przyznana za dane osiągnięcie sportowe określona jest na podstawie poniższej
tabeli:

Zasięg
Światowy

Kontynentalny

Krajowy

1.

20

15

8

2.

17

12

6

3.

14

9

4

udział

8

4

Miejsce

Reprezentowanie
PWr

_

3

V. USTALANIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM
§ 10
Wysokość stawek stypendium rektora ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem
samorządu studenckiego, w piśmie okólnym, w terminie do 6 listopada w przypadku semestru
zimowego i do 30 marca w przypadku semestru letniego.
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