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SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA

TURA I:

§ 1.

O pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów przyznanych studentowi za kategorie 
wymienione w § 8 ust. 9 Zasad.

§ 2.

Liczbę punktów stanowiącą o miejscu na liście rankingowej (L) oblicza według wzoru:

L = Σ Ln

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 
L - liczba punktów rankingowych danego studenta;
Ln - punkty za kategorie wymienione w § 8 ust. 9 Zasad.

§ 3.

Punktacja:

SYMBOL RODZAJ LICZBA 
PUNKTÓW

n1 2 rok studiów I st. i jsm (rok studiów, na którym student będzie w następnym roku 
akademickim 2022/2023)

200 pkt

n2 3 rok studiów I st. i jsm (rok studiów, na którym student będzie w następnym roku 
akademickim 2022/2023)

300 pkt

n3 4 rok studiów jsm / 1 rok studiów II st. (rok studiów, na którym student będzie w 
następnym roku akademickim 2022/2023)

400 pkt

n4 5 rok studiów jsm / 2 rok studiów II st. (rok studiów, na którym student będzie w 
następnym roku akademickim 2022/2023)

500 pkt
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n5 zamieszkiwanie w DS w poprzednim roku akademickim 2021/2022 250 pkt

n6 niepełnosprawność stopień lekki 100 pkt

n7 niepełnosprawność stopień umiarkowany 200 pkt

n8 niepełnosprawność stopień znaczny 300 pkt

n9 półsieroctwo 100 pkt

n10 sieroctwo 200 pkt

n11 wychowanek domu dziecka albo rodziny zastępczej 100 pkt

TURA II-III:

§ 4.

O pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów przyznanych osobie przyjętej na studia 
w dwóch kategoriach:

1) punkty uzyskane za postępowanie rekrutacyjne;
2) punkty za pozostałe kategorie wymienione w § 9 ust. 10 Zasad.

§ 5.

Liczbę punktów stanowiącą o miejscu na liście rankingowej (L) oblicza według wzoru:

L= Lo + Σ Ln

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
L - liczba punktów rankingowych danej osoby;
Lo - liczba punktów uzyskana za postępowanie rekrutacyjne;
Ln - punkty za pozostałe kategorie.

§ 6.

Punkty uzyskane za postępowanie rekrutacyjne:
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1) w przypadku osób przyjętych na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 
punkty uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym są mnożone x 10;

2) w przypadku osób przyjętych na studia drugiego stopnia liczba punktów wyliczana jest na 
podstawie oceny uzyskanej na dyplomie według następującego przeliczenia:

a) 5,0 - 1000 punktów,
b) 4,5 - 750 punktów,
c) 4,0 - 500 punktów,
d) 3,5 - 250 punktów,
e) 3,0 - 0 punktów.

§ 7.

Punkty za pozostałe kategorie:

SYMBOL RODZAJ LICZBA 
PUNKTÓW

n1 absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego w poprzednim roku akademickim 
2021/2022

100 pkt

n2 niepełnosprawność stopień lekki 100 pkt

n3 niepełnosprawność stopień umiarkowany 200 pkt

n4 niepełnosprawność stopień znaczny 300 pkt

n5 półsieroctwo 100 pkt

n6 sieroctwo 200 pkt

n7 wychowanek domu dziecka albo rodziny zastępczej 100 pkt

n8 trudna sytuacja materialna rodziny (dochód netto na osobę nie wyższy niż 1051,70 
zł)

500 pkt
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