
Zarządzenie Nr 1/2011/2012
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 14 października 2011 r.

w sprawie: wysokości punktów za osiągnięcia warunkujące przyznanie stypendium rektora za 
wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe i artystyczne dla najlepszych studentów

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.5 oraz art.186 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i § 9 ust 12 Regulaminu przyznawania 
i  ustalania  wysokości  świadczeń  pomocy  materialnej  dla  studentów  Akademii  Wychowania 
Fizycznego w Warszawie, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów, zarządzam co 
następuje:

§ 1

Ustalam  wysokość punktów za osiągnięcia warunkujące przyznanie  stypendium rektora za wysoką 
średnią ocen, osiągnięcia naukowe i artystyczne dla najlepszych studentów:
1. Wysoka średnia ocen

1) I kategoria - pierwsze 20% studentów z listy rankingowej – 18 pkt.
2) II kategoria - kolejne 30% studentów z listy rankingowej – 12 pkt.
3) III kategoria - pozostałe 50% studentów z listy rankingowej – 6 pkt.

2. Osiągnięcia naukowe
1) I kategoria - publikacje naukowe o łącznej wartości co najmniej 6 pkt. MNiSW – 14 pkt.
2) II  kategoria -  udział  w uczelnianych pracach naukowo-badawczych wyrażony publikacjami 

zawierającymi afiliację macierzystego koła naukowego lub jednostki organizacyjnej, w której 
działa student – 12 pkt.

3) III  kategoria  -  udział  w uczelnianych  pracach  naukowo-badawczych  wyrażony  prezentacją 
referatu na konferencji naukowej, potwierdzonej streszczeniem zamieszczonym w materiałach 
konferencyjnych – 8 pkt.

3. Osiągnięcia artystyczne
1) I  kategoria  –  nagroda  w  artystycznym,  krajowym  lub  międzynarodowym  konkursie 

(przeglądzie, festiwalu) z udziałem jury – 10 pkt.
2) II kategoria - aktywna działalność w ramach artystyczno-kulturalnej działalności Samorządu 

Studentów, realizacja przedsięwzięcia artystycznego na rzecz społeczności studenckiej – 8 pkt.
3) III  kategoria -  udział  w wystawie plastycznej,  recitalu muzycznym,  koncercie muzycznym, 

spektaklu teatralnym, przedsięwzięciu literackim, filmowym, tanecznym – 4 pkt.

§ 2

1. Zarządzenie obowiązuje z dniem ogłoszenia.
2. Zarządzam opublikowanie niniejszego Zarządzenia na tablicach informacyjnych poszczególnych 

wydziałów oraz uczelnianej witrynie internetowej.

Rektor

Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska - Fiszer
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