
Rodzaje świadczeń dla studentów: 

• stypendium socjalne + zwiększenie stypendium socjalnego 

• stypendium dla osób niepełnosprawnych 

• stypendium rektora 

• zapomoga 

• stypendium ministra za znaczące osiągnięcia 

 

Terminy i sposób składania wniosków: 

 

Wnioski o przyznanie: 

• stypendium socjalnego  

• stypendium dla osób niepełnosprawnych 

• stypendium rektora  

należy składać w terminie od 13 września do 22 października 2021 r.  

 

Wnioski o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2021/2022 można będzie składać od  

1 października 2021 r.  Do 30 września 2021 r. można złożyć wniosek o zapomogę na rok 

akademicki 2020/2021. 

 

Termin oraz sposób składania wniosków o stypendium ministra zostanie uregulowany odrębnymi 

przepisami wydanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

 

Przy ubieganiu się o: 

• stypendium socjalne + zwiększenie stypendium socjalnego 

• stypendium dla osób niepełnosprawnych 

• stypendium rektora 

• zapomogę 

student, po uprzednim dokonaniu rejestracji poprzez swoje konto w programie do obsługi 

wniosków stypendialnych, składa wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów do 

Komisji Stypendialnej. Podpisany wniosek wraz z załącznikami student zaczytuje do programu do 

obsługi wniosków stypendialnych.  

 

Istnieje także możliwość złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów w formie pisemnej, po 

uprzednim dokonaniu rejestracji poprzez swoje konto w programie do obsługi wniosków 

stypendialnych, w następujący sposób: 

• za pośrednictwem Poczty Polskiej; 

• poprzez umieszczenie dokumentów w urnie znajdującej się przy wejściu do budynku: 

- wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogę:  

     ul. Wielkopolska 15 (budynek Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych), 

-   wnioski o stypendium rektora: al. Papieża Jana Pawła II 22a (budynek rektoratu), 

• poprzez złożenie dokumentów w jednostce zajmującej się obsługą wniosków, tj. 



- wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogę:  

Sekcja ds. stypendiów ul. Wielkopolska 15 pok. 30 (budynek Wydziału Nauk Ścisłych  

i Przyrodniczych), 

-   wnioski o stypendium rektora: Dział Spraw Studenckich al. Papieża Jana Pawła II 22a 

pok. 116-117 (budynek rektoratu); 

• za pośrednictwem Działu Obsługi Studenta. 

 

 

 

Stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia albo 

jednolitych studiów magisterskich: 

 

Stypendium otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu 

maturalnego, który jest: 

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 

centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

 

Punktacja: 

Symbol Rodzaj osiągnięcia 
Liczba 

punktów 

O1 Laureat olimpiady międzynarodowej. 100 

O2 Laureat olimpiady stopnia centralnego. 80 

O3 Finalista olimpiady stopnia centralnego. 60 

O4 
Medalista co najmniej  współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza 

Polski. 
100 

 

Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym zaświadczeniem albo dyplomem, 

które muszą zawierać informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu  

i charakterze osiągnięcia. W przypadku osiągnięć sportowych zaświadczenie albo dyplom muszą 

być potwierdzone przez polski związek sportowy, związek sportowy o zasięgu ogólnokrajowym 

działający w środowisku akademickim lub przez właściwą organizację krajową zajmującą się 

sportem, także osób niepełnosprawnych.  

Liczbę punktów rankingowych (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. 



Stypendium rektora (dla pozostałych studentów): 

 

Uprawnionym do ubiegania się o stypendium rektora, jest każdy student, jednak nie wcześniej niż 

po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  

O stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia. W tym 

przypadku brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w ostatnim roku studiów pierwszego stopnia 

albo ostatnim semestrze – w przypadku studiów 3,5-letnich. 

 

Stypendium może otrzymać student, który: 

1) uzyskał w poprzednim roku akademickim (roku studiów) wyróżniające wyniki  

w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we 

współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym; 

oraz 

2) zaliczył w poprzednim roku akademickim (roku studiów) wszystkie przedmioty 

przewidziane programem studiów kierunku z uwzględnieniem indywidualnych decyzji 

dotyczących danego studenta (tzn. uzyskał pełną rejestrację na kolejny rok studiów). 

 

Przepis pkt 2 nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy brak zaliczenia przedmiotu albo przedmiotów 

wynika z przyczyny leżącej po stronie Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 

Przy ubieganiu się o stypendium będzie brana pod uwagę średnia ważona ocen z przedmiotów 

zaliczonych w poprzednim roku akademickim (roku studiów) zgodnych z programem studiów dla 

kierunku oraz przedmiotów wynikających z indywidualnych decyzji dotyczących studenta, 

uzyskanych w poprzednim roku akademickim (roku studiów), także z przedmiotów stanowiących 

różnice programowe. Średnią ważoną stanowi wynik w postaci liczby z zaokrągleniem do trzech 

miejsc po przecinku. 

 

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 ważonej ocen ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów 

pierwszego stopnia z zaokrągleniem do trzech miejsc po przecinku dla studiów  

3-letnich albo 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 stosowanej w macierzystej uczelni. 

 

Student, w sytuacji, gdy nie może dostarczyć zaświadczenia o wysokości średniej ocen  

z zastosowaniem średniej ważonej z ostatniego roku albo semestru studiów, musi dostarczyć, 

potwierdzony przez pracownika uczelni, wykaz wszystkich przedmiotów wraz z ocenami  

i przyporządkowanymi im punktami ECTS, albo dyplom wraz z suplementem. 

 

 

 

 



Liczbę punktów stanowiącą o miejscu na liście rankingowej (L) podaje się z zaokrągleniem do 

dwóch miejsc po przecinku i oblicza według wzoru: 

 

L= ¼ (1/10 Lo+Ln+La+Ls)  

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

L – liczba punktów rankingowych danego studenta, 

Lo – liczba punktów za wyróżniające wyniki w nauce tj. średnia ocen, 

Ln – liczba punktów za osiągnięcia naukowe, 

La – liczba punktów za osiągnięcia artystyczne, 

Ls – liczba punktów za osiągnięcia sportowe. 

 

 

Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe podlegające punktacji przy ubieganiu się  

o stypendium rektora: 

 

Nie podlegają punktacji osiągnięcia, które stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu objętego 

programem studiów. 

 

Osiągnięcia oraz działalność stanowiące podstawę do otrzymania Nagrody Rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego dla wyróżniających się studentów nie mogą być podstawą do otrzymania 

stypendium rektora. 

 

Osiągnięcia oraz działalność stanowiące podstawę do otrzymania stypendium rektora nie mogą być 

podstawą do otrzymania Nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla wyróżniających się 

studentów. 

 

 

Osiągniecia naukowe: 

 

Przez osiągnięcia naukowe rozumie się prace naukowe oraz popularnonaukowe opublikowane  

w poprzednim roku akademickim (roku studiów). 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. 70 

n3 Artykuł naukowy w publikacji recenzowanej. 40 

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) 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. 

 

Przez osiągnięcia naukowe rozumie się także czynny udział w konferencjach, sesjach naukowych 

oraz zawodach, konkursach naukowych w poprzednim roku akademickim (roku studiów).  

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 zaprezentowany osobiście w trakcie międzynarodowej 

konferencji, sesji naukowej poza granicami kraju. 

100 

n9 Referat zaprezentowany osobiście w trakcie międzynarodowej 

konferencji, sesji naukowej w kraju. 

60 

n10 Referat zaprezentowany osobiście w trakcie ogólnopolskiej konferencji, 

sesji naukowej. 

30 

n11 
Referat zaprezentowany osobiście w trakcie lokalnej konferencji, sesji 

naukowej. 

10 

n12 Poster naukowy zaprezentowany osobiście w trakcie międzynarodowej 

konferencji, sesji naukowej. 

15 

n13 Poster naukowy zaprezentowany osobiście w trakcie ogólnopolskiej 

konferencji, sesji naukowej. 

10 

n14 Poster naukowy zaprezentowany osobiście w trakcie lokalnej 

konferencji, sesji naukowej. 

5 

n15 
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do V) indywidualnie lub grupowo 

w zawodach, konkursach naukowych o zasięgu międzynarodowym. 

50 

n16 Zajęcie punktowanego miejsca (od I do III) indywidualnie lub grupowo 

w zawodach, konkursach naukowych o zasięgu ogólnopolskim 

 

20 

n17 Zajęcie punktowanego miejsca (od I do III) indywidualnie lub grupowo 

w zawodach, konkursach naukowych o zasięgu lokalnym. 

10 

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.  



 

Przez osiągnięcia naukowe rozumie się także: uzyskanie grantu badawczego, udział  

w programie badawczym, udział w programie „ERASMUS+” albo udział w programie mobilności 

studentów i doktorantów „MOST”, uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języków 

obcych oraz aktywną pracę w kole naukowym Uczelni, jeżeli powyższe miało miejsce  

w poprzednim roku akademickim (roku studiów). Dane osiągnięcie jest punktowane według 

poniższej tabeli: 

 

Symbol 
Rodzaj działalności naukowej  

(dokumenty potwierdzające osiągnięcia) 

Liczba 

punktów 

n18 
Uzyskanie grantu badawczego (zaświadczenie potwierdzone przez 

instytucję przyznającą grant, na którym należy podać tytuł, numer 

grantu, datę uzyskania, imię i nazwisko wnioskodawcy). 

100 

n19 

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, 

okres uczestnictwa w projekcie i szczegółowy opis prac wykonywanych 

przez wnioskodawcę w ramach projektu badawczego w danym okresie). 

60 

n20 
Uczestnictwo w programie: „ERASMUS+” (zaświadczenie wystawione 

przez Dział Obsługi Studenta potwierdzające zaliczenie programu). 
50 

n21 

Uczestnictwo w programie mobilności studentów i doktorantów: MOST 

(zaświadczenie wystawione przez Dział Obsługi Studenta 

potwierdzające zaliczenie programu). 

30 

n22 

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 

n23 

Aktywna praca w kole naukowym Uczelni (zaświadczenie wystawione 

przez opiekuna koła naukowego potwierdzone przez pracownika 

Uczelni prowadzącego obsługę administracyjną kół naukowych Uczelni, 

które musi zawierać opis prac ściśle związanych z obszarem pracy 

naukowej koła, w których wnioskodawca brał czynny udział). 

5 

Nie podlegają punktacji publikacje, z poprzedniego roku akademickiego (roku studiów), książki 

lub artykuły, które nie zostały wydane drukiem, a w przypadku publikacji internetowej książki lub 

artykuły, które nie zostały udostępnione w formie elektronicznej.  

W przypadku osiągnięcia naukowego: uczestnictwo w programie „ERASMUS+” (n20) oraz 

programie mobilności studentów i doktorantów MOST (n21) punkty przyznawane są za każdy 

semestr.  

W przypadku osiągnięcia naukowego: uczestnictwo w programie „ERASMUS+” (n20) nie jest 

punktowany wyjazd studenta na praktykę w ramach ww. programu. 

W przypadku osiągnięcia naukowego: aktywna praca w kole naukowym Uczelni (n23) punktacji 

będzie podlegać aktywne członkostwo w ramach jednego koła naukowego Uczelni.   



Osiągnięcia artystyczne: 

Przez osiągnięcie artystyczne rozumie się osiągnięcia w dziedzinie sztuk fotograficzno-

plastycznych, literacko-poetyckich, teatralno-recytatorskich, muzyczno-tanecznych w poprzednim 

roku akademickim (roku studiów). 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. 
40 

a4 
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, 

festiwalach, wystawach, pucharach o zasięgu ogólnopolskim. 
20 

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 

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.  

 

Osiągnięcia sportowe: 

Przez wysokie wyniki sportowe rozumie się osiągnięcia w poprzednim roku akademickim (roku 

studiów). 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. 100 

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.  

70 

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.  
50 

s12 
Trener, instruktor zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu 

międzynarodowym. 
25 

s13 
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, związek sportowy o zasięgu ogólnokrajowym działający  

w środowisku akademickim lub przez właściwą organizację krajową zajmującą się sportem, także 

osób niepełnosprawnych.  

 

Stypendium socjalne: 

Dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne  w roku 

akademickim 2021/2022 wynosi 950,00 zł netto. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać zwiększenie stypendium 

socjalnego. 

Szczególnie uzasadnionymi przypadkami uprawniającymi do ubiegania się o zwiększenie 

stypendium socjalnego są w szczególności:  

1) zamieszkiwanie w domu studenckim albo na stancji; 

2) sieroctwo albo półsieroctwo; 

3) bycie wychowankiem domu dziecka; 

4) udokumentowana przemoc w rodzinie (np. niebieska karta). 

 

 

 



Stypendium dla osób niepełnosprawnych: 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie  

o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa 

w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie uprawniające do otrzymania stypendium. 

 

Zapomoga: 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.  

Zapomogę można otrzymać najwyżej dwa razy w roku akademickim. 

 

Za trudną sytuację życiową uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się  

w szczególności: 

1) nieszczęśliwy wypadek lub poważną chorobę studenta lub członka najbliższej rodziny 

(rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dziecka, małżonka, rodzeństwa); 

2) śmierć członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, 

dziecka, małżonka, rodzeństwa); 

3) szkody spowodowane klęską żywiołową;  

4) urodzenie dziecka studenta; 

o ile powstała nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku.  

Za każde konkretne zdarzenie, uprawniające do ubiegania się o przyznanie zapomogi świadczenie 

przysługuje jednorazowo. 

 

 

Stawki stypendialne na rok akademicki 2021/2022 nie są jeszcze znane. Zostaną podane do 

publicznej wiadomości niezwłocznie po ich ustaleniu. 

 

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia: 

Termin i sposób składania wniosków, punktowane osiągnięcia oraz zasady przyznawania 

stypendium będą uregulowane odrębnymi przepisami wydanymi przez Ministerstwo Edukacji  

i Nauki. 

 


