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Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów 

Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019 

 
 
Rozdział I Zasady ogólne 
 

§ 1 
 

1. Uprawnionym do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwanym dalej stypendium, jest każdy 
student, jednak nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

 
2. O stypendium może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest 

laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o 
których mowa w przepisach o systemie oświaty. 

 
3. Uprawnionym do ubiegania się o przyznanie stypendium jest również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia 

rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, jeżeli spełnił kryteria określone w Zasadach 
przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019 
zwanych dalej Zasadami. 

 
4. Student, który ukończył studia pierwszego stopnia poza Uniwersytetem Szczecińskim, zobowiązany jest złożyć wraz z 

wnioskiem o stypendium zaświadczenie wystawione przez uczelnię, w której odbył studia, z  informacjami dotyczącymi: 
1) średniej ocen ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów I stopnia z zaokrągleniem do trzech miejsc po 

przecinku dla studiów 3 letnich lub średniej ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego semestru studiów z 
zaokrągleniem do trzech miejsc po przecinku dla studiów 3,5 letnich, 

2) daty ukończenia studiów, 
3) skali ocen. 

 
5. W przypadku o którym mowa w ust. 3, w odniesieniu do absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego, potwierdzenia danych 

zawartych w ust. 4 dokonuje pracownik Uczelni. 
 

6. Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni na Uniwersytet Szczeciński lub zmienił kierunek studiów w Uniwersytecie, 
potwierdzenia średniej ocen za poprzedni rok studiów, w tym również średniej ocen z poprzedniego semestru studiów, z 
zaokrągleniem do trzech miejsc po przecinku, dokonuje pracownik Uczelni. 

 
7. Student, który nie może dostarczyć zaświadczenia o wysokości średniej ocen z zastosowaniem średniej ważonej z 

ostatniego roku studiów, musi dostarczyć, potwierdzony przez pracownika Uczelni, wykaz wszystkich przedmiotów wraz 
ocenami i przyporządkowanymi im punktami ECTS, w celu określenia średniej ocen zgodnie z zasadami określonymi w ust. 
11.  

 
8. W przypadku złożenia wniosku o stypendium przez studenta lub absolwenta z innej uczelni legitymującego się średnią 

ważoną ocen w skali 2-6, przeliczenia średniej na skalę 2-5 dokonuje się według załącznika nr 1 do Zasad. 
 

9. W przypadku studentów odbywających studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się do wyliczenia średniej ocen brane 
są pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów realizowanych po przyjęciu na studia w Uczelni. Nie uwzględnia się ocen z  
przedmiotów zaliczonych w ramach  potwierdzenia efektów uczenia się. 

 
10.   Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, może otrzymać student który: 

a) uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia 
       artystyczne lub wysokie wyniki sportowe i; 
b) zaliczył w poprzednim roku studiów wszystkie przedmioty przewidziane planem i programem studiów kierunku z 

uwzględnieniem indywidualnych decyzji dotyczących danego studenta (tzn. uzyska pełną rejestrację na kolejny rok 
studiów). 

 
11. Przyjęta w Uczelni średnia ocen to średnia ważona ocen z przedmiotów zaliczonych w poprzednim roku studiów zgodnych z 

planem i programem studiów dla kierunku oraz przedmiotów wynikających z indywidualnych decyzji dotyczących studenta,  
uzyskanych w poprzednim roku studiów, także z przedmiotów stanowiących różnice programowe. Średnią ważoną stanowi 
wynik w postaci liczby z zaokrągleniem do trzech miejsc po przecinku. 
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12. Zaliczenia bez oceny  z notą  „zal”, która nie ma odpowiednika w ocenie liczbowej, nie są uwzględniane przy obliczaniu   

średniej ocen.  
  
13. Student powracający z urlopu okolicznościowego długoterminowego lub urlopu dziekańskiego, który przed udzieleniem 

urlopu uzyskał już, w poprzednim roku akademickim, prawo do otrzymania stypendium na podstawie średniej ocen i 
osiągnięć z ostatniego zaliczonego roku studiów może się ubiegać ponownie o stypendium na podstawie ww. średniej ocen 
oraz osiągnięć tylko za miesiące stanowiące różnice pomiędzy liczbą już wypłaconych świadczeń a ustawowo należną liczbą 
wypłat stypendiów w danym roku. Wypłata przyznanego stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu w 
którym miała miejsce ostatnia wypłata stypendiów w związku z udzielaniem urlopu okolicznościowego długoterminowego lub 
urlopu dziekańskiego. Wobec studenta powracającego z urlopu stosuje się przepisy oraz stawki obowiązujące w roku 
akademickim, w którym podejmuje kształcenie po powrocie z urlopu.   

 
14. Student o którym mowa w ust. 13 może ubiegać się o przyznanie stypendium na postawie średniej ocen, osiągnięć 

naukowych, artystycznych i sportowych uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym okres przebywania na urlopie 
okolicznościowym długoterminowym lub urlopie dziekańskim.   

 
15. Po wznowieniu studiów, zgodnie z obowiązującym w dniu wznowienia regulaminem studiów, student ma prawo do ubiegania 

się o stypendium rektora pod warunkiem zaliczenia w poprzednim roku studiów wszystkich przedmiotów przewidzianych 
planem i programem studiów kierunku z uwzględnieniem indywidualnych decyzji dotyczących danego studenta. Średnia ocen 
jest wyliczana zgodnie z ust. 11. 

 
16. Wobec studentów rozpoczynających studia od semestru letniego stosuje się przepisy oraz stawki stypendium obowiązujące 

w dacie wydawania decyzji. 
 
17. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium tylko na jednym wskazanym 

przez studenta kierunku studiów, na jednej uczelni na podstawie złożonego wniosku. 
 
18. Lista kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię, z wyszczególnieniem wydziałów, stanowi załącznik nr 2 do Zasad. 

 
§ 2 

 
1. Podstawą przyznania stypendium jest miejsce na liście rankingowej na danym kierunku. 
 
2. W porozumieniu z uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego ustala się, że  w roku akademickim 

2018/2019 stypendium może otrzymać nie więcej niż 9 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego  
w uczelni. Liczbę studentów uprawnionych do otrzymania stypendium ustala się w oparciu  o dane o studentach danego 
kierunku studiów aktualne na dzień 31 października 2018 r., natomiast w przypadku kierunków na które rekrutacja nastąpiła 
od semestru letniego, na dzień 31 marca 2019 r. 

 
3. Komisja Uczelniana może przyznać stypendium większej liczbie studentów niż określona w ust. 2, z uwzględnieniem jednak 

przepisu § 22 ust. 1 Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego,  
zwanym dalej Regulaminem, w sytuacji gdy pierwotna decyzja zostaje zmieniona lub wniosek został złożony po terminie. 

 
4. W przypadku, gdy liczba studentów zakwalifikowana do najniższego przedziału punktowego listy rankingowej jest większa niż 

próg procentowy, o którym mowa w ust. 2 lub 3 ze względu na uzyskanie jednakowej liczby punktów  stanowiących o miejscu 
na liście rankingowej, wówczas kolejność na liście rankingowej spośród tych osób ustala się w oparciu o wysokość uzyskanej 
średniej  ocen. 

 
5. W przypadku, gdy mimo zastosowania zasady określonej w ust. 4, w dalszym ciągu przekroczony jest próg procentowy 

określony w ust. 2, 3 ze względu na uzyskanie jednakowej liczby punktów przez studentów, listę rankingową pomniejsza się o 
grupę punktową, która powoduje przekroczenie progu punktowego. 

 
§ 3 

 
1. Student składa wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w terminie określonym w § 6 

ust. 3 Regulaminu, do Komisji Uczelnianej za pośrednictwem jednostki organizacyjnej uczelni obsługującej organ przyznający 
stypendium, bądź za pośrednictwem dziekanatu właściwego wydziału, po uprzednim dokonaniu rejestracji poprzez swoje 
konto w E-dziekanacie.  
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2. Do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów można dołączyć, zamiast oryginału, kserokopie dokumentów 
potwierdzających średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe po uprzednim poświadczeniu, przez 
pracownika Uczelni, zgodności tych dokumentów z oryginałem.  
 

3. Decyzje w zakresie przyznania stypendium podejmuje organ wskazany w Regulaminie.  
 
 
 
Rozdział II System punktowania osiągnięć 
 

 
§ 4 

 
1. O pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów przyznanych studentowi w czterech kategoriach: 

1) wysoka średnia ocen, 
2) osiągnięcia naukowe, 
3) osiągnięcia artystyczne, 
4) wysokie wyniki sportowe. 

 
2. Na listę rankingową może być wpisany student, który uzyskał co najmniej jeden punkt w jednej z czterech kategorii,  

o których mowa w ust. 1. 
 
3.  W ramach czterech kategorii, o których mowa w  ust. 1 można uzyskać nie więcej niż: 
 1) wysoka średnia ocen - 1000 pkt  
 2) osiągnięcia naukowe  - 100 pkt 
 3) osiągnięcia artystyczne - 100 pkt 
 4) osiągnięcia sportowe - 100 pkt 
 
4. Liczbę punktów stanowiącą o miejscu na liście rankingowej (L) podaje się z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku,         

i oblicza według wzoru: 
 

 
 

L= ¼ (1/10Lo+Ln+La+Ls)  
 

 
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 
L – liczba punktów rankingowych danego studenta, 
Lo – liczba punktów za średnią ocen, 
Ln – liczba punktów za osiągnięcia naukowe, 
La – liczba punktów za osiągnięcia artystyczne, 
Ls – liczba punktów za wyniki sportowe. 

 
 
5. Stypendium przyznaje się w oparciu o liczbę punktów rankingowych (L) z uwzględnieniem § 2 Zasad.  

 
6. Przedziały punktów rankingowych oraz wysokość stawek stypendialnych w poszczególnych przedziałach określa Rektor 

odrębnym zarządzeniem.  
 

 
                                                                                                  § 5 
 
1. Przez wysoką średnią ocen rozumie się średnią ocen nie mniejszą niż 4,001. Średnią ocen podaje się z zaokrągleniem do 

trzech miejsc po przecinku w skali ocen od 2 do 5. Średnia ocen poniżej 4,001 nie podlega punktacji. 
 
 
 
2. Punkty za wysoką średnią ocen wyznaczane są od średniej ocen 4,001 do 5,000. Za średnią ocen 5,000 przysługuje tysiąc 

punktów i odpowiednio za średnią 4,001 – jeden punkt, co oznacza że jedna tysięczna równa się jeden punkt. 
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       § 6 

 
1. Średnia ocen, osiągniecia naukowe, artystyczne, sportowe, na podstawie których student uzyskał stypendium rektora dla 

najlepszych studentów, nie mogą ponownie stanowić podstawy do jego otrzymania. Nie ma znaczenia kierunek studiów ani 
uczelnia, na której student zdobył osiągnięcia brane pod uwagę przy stypendium rektora. 
 

2. W przypadku o którym mowa w ust.1 możliwe jest przyznanie stypendium na liczbę miesięcy stanowiącą różnicę pomiędzy 
liczbą miesięcy, za które wypłacono stypendium a liczbą miesięcy na które może być, zgodnie z ustawą, przyznanie 
stypendium w danym roku akademickim.  
 

§ 7 
 
1. Przez osiągnięcia naukowe rozumie się prace naukowe oraz popularnonaukowe opublikowane w poprzednim roku 

akademickim (roku studiów - dla studentów kierunków realizowanych w ramach projektów Unii Europejskiej oraz dla 
studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego). W przypadku wielokrotnej publikacji tego 
samego dzieła, należy wykazać publikację z najwyższą punktacją, która jako jedyna będzie podlegać punktacji. Dane 
osiągnięcie punktowane jest według poniższej tabeli: 
 
 

Symbol Rodzaj publikacji Liczba punktów 

n1 Monografia naukowa  100 

n2 Artykuł w monografii naukowej 50 

n3 Artykuł naukowy w publikacji recenzowanej 30 

n4 Artykuł naukowy w publikacji nierecenzowanej 20 

n5 Redakcja merytoryczna książki, czasopisma 20 

n6 Samodzielne tłumaczenie monografii, książki, artykułu, filmu itp. 20 

n7 
Inne prace opublikowane w poprzednim roku akademickim (roku studiów w przypadku 
innej organizacji studiów) np.: sprawozdanie, recenzja, wstęp, tomiki wierszy, 
opracowania historyczne itp. 

5 

  Do wniosku należy dołączyć kserokopię strony zawierającej informację o autorze, tytule i rodzaju publikacji, dokładnej dacie i   
         miejscu wydania. 
 
2. Przez osiągnięcia naukowe rozumie się także czynny udział w konferencjach, sesjach naukowych oraz zawodach, 

konkursach naukowych  w poprzednim roku akademickim (roku studiów - dla studentów kierunków realizowanych w 
ramach projektów Unii Europejskiej oraz dla studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego).  W 
przypadku wygłoszenia tego samego referatu na wielu konferencjach, sesjach, należy wykazać konferencję lub 
sesję  z najwyższą punktacją, która jako jedyna będzie podlegać punktacji. Dane osiągnięcie punktowane jest według 
poniższej tabeli: 
 
 

Symbol Rodzaj osiągnięć 
Liczba 

punktów 

n8 
Referat, poster naukowy zaprezentowany w trakcie międzynarodowej konferencji, sesji 
naukowej poza granicami kraju 

40 

n9 
Referat, poster naukowy zaprezentowany w trakcie międzynarodowej konferencji, sesji 
naukowej w kraju 

20 

n10 
Referat, poster naukowy zaprezentowany w trakcie ogólnopolskiej konferencji, sesji 
naukowej. 

10 

n11 Referat, poster naukowy zaprezentowany w trakcie lokalnej konferencji, sesji naukowej. 5 

n12 
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do V) indywidualnie lub grupowo w zawodach, 
konkursach naukowych o zasięgu międzynarodowym 

40 

n13 
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do III) indywidualnie lub grupowo w zawodach, 
konkursach naukowych o zasięgu ogólnopolskim 

20 

Do wniosku należy dołączyć oficjalny program lub opublikowane sprawozdanie z konferencji, sesji  naukowej bądź 
zaświadczenie od organizatora, w którym znajdować się będą następujące dane: imię i nazwisko wnioskodawcy, data, 
miejsce konferencji, sesji, podmiot organizujący, temat konferencji, sesji oraz forma i tytuł wystąpienia. W innym przypadku 
należy złożyć zaświadczenie od organizatora albo dyplom potwierdzające zajęcie punktowanego miejsca w zawodach i 
konkursach naukowych wraz z wyżej wymienionymi danymi.  
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3. Przez osiągnięcia naukowe rozumie się także: uzyskanie grantu badawczego, udział w programie badawczym, udział  

w programie: Uczenie się przez całe życie ERASMUS lub udział w programie mobilności studentów i doktorantów  MOST, 
uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języków obcych oraz aktywną pracę w kole naukowym Uniwersytetu 
Szczecińskiego, jeżeli powyższe miało miejsce w poprzednim roku akademickim (roku studiów - dla studentów kierunków 
realizowanych w ramach projektów Unii Europejskiej oraz dla studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru 
letniego). Dane osiągnięcie jest punktowane według poniższej tabeli: 

 
 

Symbol Rodzaj działalności naukowej (dokumenty potwierdzające osiągnięcie) Liczba punktów 

n14 
Uzyskanie grantu badawczego (zaświadczenie potwierdzone przez instytucję 
przyznającą grant, na którym należy podać tytuł, numer grantu, datę uzyskania, imię i 
nazwisko wnioskodawcy) 

100 

n15 

Merytoryczny udział w zespołowym programie badawczym realizowanym we współpracy 
z jednostką naukowo-badawczą  (zaświadczenie kierownika programu badawczego, na 
którym należy podać: imię i nazwisko wnioskodawcy, nazwę programu badawczego, 
datę jego rozpoczęcia i szczegółowy opis pracy wykonywanych przez wnioskodawcę w 
ramach projektu badawczego) 

30 

n16 
Uczestnictwo w programie: „ERASMUS+” (zaświadczenie wystawione przez jednostkę 
organizacyjną uczelni potwierdzające zaliczenie programu) 

15 

n17 
Uczestnictwo w programie mobilności studentów i doktorantów: MOST (zaświadczenie 
wystawione przez jednostkę organizacyjną uczelni potwierdzające zaliczenie programu) 

10 

n18 
Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języków obcych co najmniej na 
poziomie C1 (zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego, które musi 
zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy i datę uzyskania certyfikatu) 

10 

n19 

Aktywna praca w kole naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego (zaświadczenie 
wystawione przez opiekuna koła naukowego, które musi zawierać opis prac ściśle 
związanych z obszarem pracy naukowej koła, w których wnioskodawca brał czynny 
udział) 

5 

 
4. Nie podlegają punktacji osiągnięcia naukowe wymienione w ust.1-3, które stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu 

objętego programem studiów. 
 

5. W przypadku osiągnięcia naukowego: uczestnictwo w programie: „ERASMUS+” (n16) oraz  „Programie mobilności studentów 
i doktorantów MOST” (n17) punkty przyznawane są za każdy semestr.  

 
6. W przypadku osiągnięcia naukowego: uczestnictwo w programie: ERASMUS+ (n16) nie jest punktowany wyjazd studentów 

na praktykę w ramach ww.  programu. 
 

7. W przypadku osiągnięcia naukowego: aktywna praca w kole naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego (n19) punktacji będzie 
podlegać aktywne członkostwo w ramach jednego koła naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.   
 

§ 8 
 
1. Przez osiągnięcie artystyczne rozumie się osiągnięcia w dziedzinie sztuk fotograficzno-plastycznych, literacko-poetyckich, 

teatralno-recytatorskich, muzyczno-tanecznych w poprzednim roku akademickim (roku studiów - dla studentów kierunków 
realizowanych w ramach projektów Unii Europejskiej oraz dla studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru 
letniego).  Dane osiągnięcia artystyczne punktowane są według poniższej tabeli: 
 

Symbol Rodzaj działalności artystycznej Liczba punktów 

a1 Zajęcie czołowego miejsca (od I do IX) w Mistrzostwach Świata lub Europy  100 

a2 Zajęcie czołowego miejsca (od I do V) w Mistrzostwach Polski 50 

a3 
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach, 
wystawach, pucharach o zasięgu międzynarodowym 

50 

a4 
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach, 
wystawach, pucharach o zasięgu ogólnopolskim 

30 

a5 
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach, 
wystawach, pucharach o zasięgu lokalnym 

10 

a6 
Trener, instruktor, choreograf  zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu 
międzynarodowym 

25 
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a7 
Trener, instruktor, choreograf  zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu 
ogólnopolskim 

20 

Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym zaświadczeniem lub dyplomem, które muszą zawierać  
informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia.  
 

2. Nie podlegają punktacji osiągnięcia artystyczne wymienione w ust. 1, które stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu  
objętego programem studiów. 

 
§ 9 

 
1. Przez wysokie wyniki sportowe rozumie się osiągnięcia w poprzednim roku akademickim (roku studiów - dla studentów 

kierunków realizowanych w ramach projektów Unii Europejskiej oraz dla studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów 
od semestru letniego).  Dane osiągnięcie sportowe punktowane jest według poniższej tabeli: 
 

 Symbol Rodzaj działalności sportowej Liczba punktów 

s1 Udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich 100 

s2 Udział w Uniwersjadzie 95 

s3 Zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Mistrzostwach Świata 90 

s4 Zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Akademickich Mistrzostwach Świata 85 

s5 Zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Mistrzostwach Europy 80 

s6 Zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Akademickich Mistrzostwach Europy 75 

s7 Zajęcie punktowanego miejsca (od I do VI) w Mistrzostwach Polski  70 

s8 
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do VIII) w Finałach Akademickich Mistrzostw Polski 
lub miejsca (od I do VI) w typie uniwersytety w Finałach Akademickich Mistrzostw Polski   

60 

s9 Zajęcie punktowanego miejsca (od I do III) w zawodach o zasięgu międzynarodowym 70 

s10 Zajęcie punktowanego miejsca (od I do III) w zawodach o zasięgu ogólnopolskim 50 

s11 
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do VIII) w Półfinałach Akademickich Mistrzostw 
Polski  

40 

s12 Zajęcie I miejsca w Akademickich Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego  25 

s13 Trener, instruktor zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu międzynarodowym 25 

s14 Trener, instruktor zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu ogólnopolskim 20 

Każde osiągnięcie sportowe należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, które musi zawierać informację  
o wnioskodawcy, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia, potwierdzonym przez polski związek sportowy (wykaz związków 
sportowych – http://msport.gov.pl/polskie-zwiazki-sportowe), związek sportowy o zasięgu ogólnokrajowym działający  
w środowisku akademickim lub przez właściwą organizację krajową zajmującą się sportem, także osób niepełnosprawnych.  

  
2. Nie podlegają punktacji osiągnięcia sportowe wymienione w ust. 1, które stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu 

objętego programem studiów. 
 
 
 

Rozdział III System punktowania osiągnięć dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia  lub   
  jednolitych magisterskich   
 
 

    § 10 
 

1. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia 
egzaminu maturalnego. 
 

2. O pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów przyznana w ramach kategorii: 
 

Symbol Rodzaj osiągnięcia Liczba 
punktów 

O1 Laureat olimpiady międzynarodowej 100 

O2 Laureat olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim  80 

O3 Finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim 60 

Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym zaświadczeniem lub dyplomem, które muszą zawierać 
informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia. 
Aktualny wykaz olimpiad  które mogą podlegać punktacji znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

http://msport.gov.pl/polskie-zwiazki-sportowe
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3. Liczbę punktów stanowiącą o miejscu na liście rankingowej (L) podaje się z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku,  

i oblicza według wzoru: 
 
 

L= ¼ x O   
 
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 
L – liczba punktów rankingowych danego studenta, 
O – liczba punktów za dane osiągnięcie. 

 
4. Do studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia pozostałe przepisy niniejszych Zasad stosuje się odpowiednio z 

zastrzeżeniem  § 1 ust.10. 


