
 

 

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych 

studentów oraz zasady przyznawania punktów. 

 

1. Do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów student 

dołącza dokumenty potwierdzające osiągnięcia z roku akademickiego bezpośrednio 

poprzedzającego złożenie wniosku. 

2. Osiągnięcia studenta we wniosku są oceniane metodą punktową - za wysoką średnią 

ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne przyznawana jest określona 

liczba punktów.  

3. Punkty do listy rankingowej za osiągnięcia warunkujące przyznanie stypendium 

rektora za wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne dla najlepszych 

studentów oblicza się wg wzoru: 

P = Psr + Pn + Pa 

gdzie: 

P - suma uzyskanych punktów za osiągnięcia uprawniające do ubieganie się o 

stypendium rektora dla najlepszych studentów; 

Psr - liczba uzyskanych punktów za średnią ocen z poprzedniego roku 

akademickiego; 

Pn - liczba uzyskanych punktów z tytułu osiągnięć naukowych; 

Pa - liczba przyznanych punktów za osiągnięcia artystyczne. 

4. Stypendium przyznaje się w trzech kategoriach, w zależności od uzyskanej łącznie 

liczbie punktów:  

1) I kategoria -  pierwsze 20% studentów z listy rankingowej,  

2) II kategoria - kolejne 30% studentów z listy rankingowej,  

3) III kategoria - pozostałe 50% studentów z listy rankingowej. 

5. Sposób przyznawania punktów z tytułu wysokiej średniej ocen (Psr) oblicza się wg 

wzoru: 

Psr = 50 x (So – 3,00) 

gdzie: 

Psr - liczba uzyskanych punktów za średnią ocen z poprzedniego roku 

akademickiego; 

So - średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego. 

6. Średnia ocen, co najmniej 4,0 według rankingu średnich arytmetycznych ocen z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ze wszystkich zaliczeń i egzaminów za 

rok studiów uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium 

obliczana jest zgodnie z zasadami Regulaminu Studiów obowiązującym w AWF w 

Warszawie.  

Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania i 

ustalania wysokości świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów AWF w Warszawie  
 



7. Liczba punktów za osiągnięcia naukowe: 

Lp Osiągnięcie 
Liczba 

punktów 
Dokumentacja/potwierdzenie 

1 

Rozdział w recenzowanej książce o 

charakterze naukowym lub 

recenzowanej publikacji 

pokonferencyjnej  

15 

Kopia stron zawierających 

nazwisko autora, tytuł 

publikacji/artykułu, miejsce, nazwę 

czasopisma lub książki, datę 

wydania oraz numer ISBN/ISSN 

(jeżeli jest) 

2 
Artykuł w czasopiśmie naukowym z 

listy MNiSW lub listy filadelfijskiej 
10 

3 

Artykuł w innym czasopiśmie 

naukowym, które nie znajduje się na 

liście MNiSW 

8 

4 
Artykuł w czasopiśmie popularno-

naukowym 
4 

5 

Aktywny udział w konferencji 

naukowej międzynarodowej 

(prezentacja referatu - streszczenie 

zamieszczone w materiałach 

konferencyjnych) 

8 

Materiały pokonferencyjne: strony 

zawierające nazwisko autora, tytuł 

referatu, nazwa i termin 

konferencji  

6 

Aktywny udział w konferencji 

naukowej krajowej (prezentacja 

referatu - streszczenie zamieszczone w 

materiałach konferencyjnych) 

6 

Materiały pokonferencyjne: strony 

zawierające nazwisko autora, tytuł 

referatu, nazwa i termin 

konferencji  

7 

Aktywny udział w uczelnianej 

konferencji naukowej (prezentacja 

referatu - streszczenie zamieszczone w 

materiałach konferencyjnych) 

5 

Materiały pokonferencyjne: strony 

zawierające nazwisko autora, tytuł 

referatu, nazwa i termin 

konferencji  

 

8. Dane osiągnięcie naukowe może być punktowane tylko raz. 

9. W przypadku osiągnięć naukowych, które są efektem pracy zespołowej 

(współautorstwo) liczba osiągniętych punktów wynosi: 

1) 75% wartości punktowej ustalonej dla osiągnięcia - jeśli jest efektem pracy 2 

współautorów, 

2) 50% wartości punktowej ustalonej dla osiągnięcia - jeśli jest efektem pracy 3 lub 

więcej współautorów, 

10. Ocenie podlegają wyłącznie publikacje opublikowane lub przyjęte do druku. 

Publikacja przyjęta do druku, za którą student uzyskał punkty i zostało mu przyznane 

stypendium rektora w jednym roku, nie może być wskazana przez studenta we 

wniosku w kolejnym roku o stypendium - jako publikacja wydana. 

11. Liczba punktów za osiągnięcia artystyczne: 

 

 

 



Lp Osiągnięcie 
Liczba 

punktów 
Dokumentacja/potwierdzenie 

1 

Nagroda w międzynarodowym 

artystycznym festiwalu (przeglądzie) z 

udziałem jury 

10 

Dyplom/certyfikat, 

potwierdzenie organizatora 

2 
Nagroda w krajowym artystycznym 

festiwalu (przeglądzie) z udziałem jury 
5 

3 
Nagroda w lokalnym artystycznym 

festiwalu (przeglądzie) z udziałem jury 
3 

4 

Wyróżnienie w krajowym lub 

międzynarodowym artystycznym festiwalu 

(przeglądzie) z udziałem jury 

5 

5 

Udział w wystawie plastycznej, 

fotograficznej, sztuki użytkowej, 

koncercie, recitalu muzycznym, spektaklu 

teatralnym, wydarzeniu literackim, 

filmowym, tanecznym o zasięgu co 

najmniej krajowym 

5 Zaświadczenie od organizatora 

zawierające imię nazwisko, 

autora/współautora, datę i 

miejsce wydarzenia. 

Potwierdzeniem może być także 

katalog wystawy. 

 6 

Udział w wystawie plastycznej, 

fotograficznej, sztuki użytkowej, 

koncercie, recitalu muzycznym, spektaklu 

teatralnym, wydarzeniu literackim, 

filmowym, tanecznym o zasięgu 

lokalnym/regionalnym 

4 

7 

Występ artystyczny 

(koncert, recital muzyczny, przedstawienie 

teatralne, występ autorski, występ 

taneczny), wystawa plastyczna na rzecz 

społeczności akademickiej 

6 

Potwierdzenie kierownika 

Działu Nauczania i Spraw 

Studenckich 

8 
Publikacja albumu muzycznego, katalogu, 

dzieła literackiego  
8 

Kopia stron zawierających 

nazwisko autora, nazwę dzieła, 

tytuł, datę wydania oraz numer 

ISBN/ISSN (jeżeli jest) 

9 

Aktywne członkostwo w 

grupach/zespołach artystycznych 

działających w AWF Warszawa (przez 

okres co najmniej 6 miesięcy w roku 

akademickim poprzedzającym przyznanie 

stypendium) 

6 
Potwierdzenie kierownika 

zespołu 

10 Aktywna działalność organizacyjna 

artystyczno-kulturalna na rzecz 

społeczności akademickiej 
6 

Potwierdzenie w cz. 

warszawskiej - kierownik 

Działu Nauczania i Spraw 

Studenckich, zaś w Filii w 

Białej Podlaskiej – prorektor 

właściwy ds. studenckich 

 

12. Ocenie podlegają osiągnięcia artystyczne w zakresie takich dziedzin jak: fotografia, 

kinematografia, literatura, malarstwo, rzeźba, grafika, sztuka użytkowa, muzyka, 

taniec, teatr. 



13. W ramach tej samej działalności artystycznej student może uzyskać punkty wyłącznie 

za jedno osiągnięcie (najwyżej punktowane).  

14. Punkty z tytułu aktywnej działalności organizacyjnej artystyczno-kulturalnej na rzecz 

społeczności akademickiej może otrzymać nie więcej niż 5 studentów na danym 

wydziale, według listy rankingowej zawierającej opis aktywności każdego studenta w 

minionym roku akademickim, zatwierdzonym przez przewodniczącego Samorządu 

Studentów. 

15. Stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym, z tytułu wysokich wyników sportowych przyznaje 

się w następujących kategoriach: 

 I kategoria: uczestnicy igrzysk olimpijskich lub igrzysk paraolimpijskich, 

medaliści mistrzostwa świata lub Europy, medaliści igrzysk europejskich w 

dyscyplinach: futsal, jeździectwo, judo, lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka 

siatkowa, pływanie, podnoszenie ciężarów, rugby, szermierka, taekwondo 

olimpijskie, wioślarstwo, zapasy oraz zawodnicy seniorskich reprezentacji Polski 

w następujących grach drużynowych: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, 

piłka siatkowa  którzy także brali udział w akademickich mistrzostwach Polski 

bądź akademickich pucharach Polski jako reprezentanci AWF w Warszawie1.  

 II kategoria: zawodnicy podstawowego składu zespołu ekstraklasy lub I ligi w 

futsalu, piłce ręcznej, piłce siatkowej lub rugby, finaliści mistrzostw świata lub 

Europy (4-8 miejsce), finaliści igrzysk europejskich (4-8 miejsce), uniwersjad (1-8 

miejsce), akademickich mistrzostw świata lub Europy (1-8 miejsce), medaliści 

mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowców w dyscyplinach: futsal, jeździectwo, 

judo, lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, podnoszenie ciężarów, 

rugby, szermierka, taekwondo olimpijskie, wioślarstwo, zapasy, którzy także brali 

udział w akademickich mistrzostwach Polski bądź akademickich pucharach Polski 

jako reprezentanci AWF w Warszawie1. 

 III kategoria: medaliści akademickich mistrzostw Polski lub medaliści mistrzostw 

Polski AZS, którzy reprezentowali AWF w Warszawie. 

16. W przypadku, jeżeli liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium rektora za 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

jest większa, niż planowana liczba przyznanych stypendiów z tego tytułu, listę 

rankingową sporządza pełnomocnik rektora ds. sportu powszechnego w części 

warszawskiej, zaś w Filii w Białej Podlaskiej – prodziekan właściwy ds. studenckich. 

17. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego osiągnięcia wskazane we wniosku 

przez studenta, komisja przyznaje 0 pkt. 

 

                                                 
1 Tylko w przypadku organizacji zawodów tej rangi w danej dyscyplinie 



Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów przyjętych na 

pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego 

 

1. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów I 

stopnia 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, jeżeli profil 

olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany 

kierunek studiów.  

2. Stypendium przyznane na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia studiów może 

być przyznane nie więcej niż grupie 10 % studentów na danym kierunku studiów. Za 

100 % studentów uważa się łączną liczbę studentów wpisanych na pierwszy rok 

studiów na danym kierunku studiów na dzień 15 października. 

3. Do wniosku o przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów należy 

załączyć: 

1) zaświadczenie wydane przez organizatora olimpiady międzynarodowej 

potwierdzające uzyskanie tytułu laureata olimpiady. 

2) zaświadczenie wydane przez komitet główny olimpiady przedmiotowej 

potwierdzające uzyskanie tytułu finalisty lub laureata olimpiady wraz ze 

wskazaniem lokaty uzyskanej przez finalistę lub laureata. 

4. Z tytułu osiągnięć, o których mowa w pkt. 1 ustala się następującą liczbę punktów: 

1) Laureat olimpiady międzynarodowej - 5 pkt. 

2) Laureat olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim - 4 pkt. 

3) Finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim - 2 pkt. 

5. W przypadku, gdy student jest laureatem lub finalistą więcej niż jednej olimpiady, 

punkty za każde osiągnięcie sumują się. 

 


