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ZASADY I PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA  

w roku akademickim 2021/2022 

 

§ 1 

1. Stypendium rektora może otrzymać student, który za poprzedni rok akademicki uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, posiadał osiągnięcia 

naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

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

laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o którym mowa w przepisach o systemie 

oświaty, lub jest medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach 

o sporcie. 

3. Student studiujący na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium rektora tylko na jednym wybranym kierunku studiów,  

na jednej uczelni, na podstawie złożonego wniosku. 

 

§ 2 

1. Podstawą przyznania stypendium rektora jest miejsce na liście rankingowej na danym kierunku studiów. 

2. W porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego ustala się, że w roku akademickim 2021/2022 stypendium rektora może 

otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Liczbę studentów uprawnionych  

do otrzymania stypendium ustala się w oparciu o dane o studentach na danym kierunku studiów aktualne na dzień 31 października 2021 

roku. 

3. Jeśli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej liczbie punktów, o miejscu na liście decydować będzie wysokość średniej ocen  

(do dwóch miejsc po przecinku) osiągniętej w poprzednim roku akademickim. 

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

procentowy, o którym mowa w ust. 2 ze względu na uzyskanie jednakowej liczby punktów i jednakowej średniej ocen, to cała grupa osób 

posiadająca taką samą ilość punktów i taką samą średnią ocen, a znajdująca się na granicy 10%, nie uzyska stypendium rektora. 

 

§ 3 

1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora składa wniosek stypendialny wraz z kompletem dokumentów, który przedstawia 

jego najwyższe osiągnięcia w poszczególnej grupie w danej kategorii. 

2. Punkty uzyskane przez studenta w ramach danej grupy osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, olimpiad, nie są sumowane. 

 

§ 4 

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

1) wyróżniające wyniki w nauce, 

2) osiągnięcia naukowe, 

3) osiągnięcia artystyczne, 

4) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, 

5) laureat olimpiady międzynarodowej, laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego, medalista co najmniej współzawodnictwa 

sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie. 

2. Na listę rankingową może być wpisany student, który uzyskał co najmniej 3 punkty w jednej z kategorii, o których mowa w ust. 1. 

3. W ramach każdej z kategorii można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

4. Punkty w ramach jednej grupy osiągnieć nie są sumowane. 

5. Liczbę punktów stanowiącą o miejscu na liście rankingowej oblicza się według wzoru: 

 

L= Lo+Ln+La+Ls+Lol 

 

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 osiągnięcia sportowe, 

Lol - liczba punktów za olimpiadę. 

6. Listy rankingowe dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na terenie uczelni na 3 dni przed podjęciem decyzji o przyznaniu świadczenia przez OKS. 

7. OKS podejmuje decyzje o przyznaniu tego świadczenia nie wcześniej niż 27 listopada 2021 r. 
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8. Studenci, którzy ubiegają się o przyznanie stypendium rektora, zobowiązani są do sprawdzenia, czy zostali ujęci na odpowiedniej liście 

rankingowej oraz czy przyznana im liczba punktów jest prawidłowa. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić we właściwych – dla danego 

kierunku studiów – dziekanatach. 

9. Lista studentów, którym zostanie przyznane stypendium rektora, powinna być ogłoszona do dnia 28 listopada 2021 r. 

 

§ 5 

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora – przyznana jednemu studentowi - nie może być wyższa niż 38% 

wynagrodzenia profesora.  

 

§ 6 

1. Studenci składają wniosek o przyznanie stypendium rektora w Dziale Spraw Socjalnych Studentów i WDS w terminie określonym 

zarządzeniem Rektora. 

2. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium rektora podejmuje OKS. 

3. OKS przed wydaniem decyzji może żądać uzupełnienia wniosku oraz może zasięgnąć opinii innych organów i instytucji w celu weryfikacji 

poszczególnych osiągnięć wykazanych we wniosku. 

 

§ 7 

1. Punkty za wyróżniające wyniki w nauce za poprzedni rok akademicki przyznaje się według następujących kategorii na poszczególnych 

kierunkach studiów: 

Na kierunku „administracja”: 

Kategoria Liczba punktów 

Maksymalna liczba punktów  

do zdobycia: 40 

IV 10 

III 20 

II 30 

I 40 

 

Na kierunku „prawo” : 

Kategoria Liczba punktów 

Maksymalna liczba punktów  

do zdobycia: 40 

IV 10 

III 20 

II 30 

I 40 

 

Na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”: 

Kategoria Liczba punktów 

Maksymalna liczba punktów  

do zdobycia: 40 

IV 10 

III 20 

II 30 

I 40 

 

Na kierunku „zarządzanie”: 

Kategoria Liczba punktów 

Maksymalna liczba punktów  

do zdobycia: 40 

IV 10 

III 20 

II 30 

I 40 

 

2. Student, który ukończył studia I stopnia w innej uczelni niż w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zobowiązany jest złożyć,  

wraz z wnioskiem o stypendium rektora, zaświadczenie wystawione przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, na której odbył 

studia, z informacjami dotyczącymi:  

1) średniej ocen z egzaminów i zaliczeń w roku akademickim 2021/2022 z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, 

2) daty ukończenia studiów, 

3) skali ocen obowiązującej w uczelni.  

3. Student, który przeniósł się do WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z innej uczelni, zobowiązany jest złożyć, wraz z wnioskiem  

o stypendium rektora, zaświadczenie wystawione przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, na której odbył studia w poprzednim 

roku akademickim, pod warunkiem zaliczenia tego roku, z informacjami dotyczącymi: 
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1) średniej ocen z egzaminów i zaliczeń złożonych w poprzednim roku akademickim, z zaokrągleniem do dwóch miejsc  

po przecinku, 

2) skali ocen obowiązującej w uczelni.  

§ 8 

1. Przez osiągnięcia naukowe rozumie się:  

1) aktywne uczestnictwo studenta w zespole badawczym, polegające na autorstwie lub współautorstwie w opracowaniu wyników 

badań prowadzonych w tym zespole, 

2) aktywne uczestnictwo studenta w konferencjach/debatach naukowych, polegające na wygłoszeniu referatu i/lub jego publikacji  

w materiałach pokonferencyjnych, 

3) recenzowaną publikację w międzynarodowych lub/i krajowych wydawnictwach albo czasopismach naukowych, 

4) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w konkursie/olimpiadzie związanej z działalnością naukową. 

2. W przypadku, gdy to samo dzieło zostaje wykorzystywane na więcej niż jednym polu eksploatacji wymienionym w ust. 1, należy wskazać 

osiągnięcie, które jako jedyne będzie podlegało punktacji. W kolejnych latach dzieło to nie może być zgłoszone jako osiągnięcie naukowe. 

3. Osiągnięcia naukowe punktowane są według poniższej tabeli: 

 

Grupa osiągnięć naukowych Szczebel / zasięg wydarzenia*) Liczba punktów 

Maksymalna liczba 

punktów do zdobycia: 

40 

I Udział w naukowych projektach badawczych  

□ międzynarodowy 
□ ogólnopolski 
□ międzyuczelniany 
□ uczelniany 

9 
7 
5 
3 

II 
Czynny udział w konferencjach/debatach 
naukowych 

□ międzynarodowy 
□ ogólnopolski 
□ międzyuczelniany 
□ uczelniany 

9 
7 
5 
3 

III 
Zajęcie pierwszego do trzeciego miejsca  
w konkursie/olimpiadzie związanej  
z działalnością naukową 

□ międzynarodowy 
□ ogólnopolski 
□ międzyuczelniany 
□ uczelniany 

9 
7 
5 
3 

IV 

Recenzowana publikacja  
w międzynarodowych lub/i krajowych 
wydawnictwach albo czasopismach 
naukowych 

□ międzynarodowy 
□ ogólnopolski 
□ uczelniany 

9 
6 
3 

V Inne osiągnięcia naukowe  do 4 

 

§ 9 

1. Przez osiągnięcie artystyczne rozumie się osiągnięcia w dziedzinie sztuk fotograficznych, plastycznych, literacko–poetyckich, teatralnych, 

recytatorskich, muzyczno–tanecznych w poprzednim roku akademickim, o ile wyżej wymienione osiągnięcie nie stanowi podstawy  

do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów lub nie wchodziło w zakres obowiązków wynikających ze stosunku pracy  

lub nie było przedmiotem umowy cywilnoprawnej. 

2. Przez inne osiągnięcia artystyczne rozumie się dziedziny osiągnięć wymienionych w ust. 1 w zakresie kategorii niewymienionych  

w ust. 4. Osiągnięcia te będą podlegały indywidualnej ocenie przez OKS. 

3. W przypadku, gdy to samo dzieło zostaje wykorzystywane na więcej niż jednym polu eksploatacji wymienionym w ust. 1, należy wskazać 

osiągnięcie, które jako jedyne będzie podlegało punktacji. W kolejnych latach dzieło to nie może być zgłoszone jako osiągnięcie 

artystyczne. 

4. Osiągnięcia artystyczne punktowane są według poniższej tabeli: 

Grupa osiągnięć artystycznych Zajęte miejsce*) Liczba punktów 

Maksymalna liczba punktów 

do zdobycia: 40 

I 

Zajęcie określonego miejsca  

w  międzynarodowych 

warsztatach/przeglądach/konkursach 

artystycznych w zakresie wymienionym w ust. 1. 

□ pierwsze 
□ drugie 
□ trzecie 

10 

7 

5 

II 

Zajęcie określonego miejsca w krajowych 

warsztatach/ przeglądach/ konkursach 

artystycznych zakresie wymienionym w ust. 1. 

□ pierwsze 
□ drugie 
□ trzecie 

10 

7 

5 

III Inne osiągnięcia artystyczne  do 20 

 

§ 10 

1. Przez osiągnięcia sportowe rozumie się indywidualne/grupowe osiągnięcia sportowe na szczeblu międzynarodowym/krajowym, zdobyte  

w poprzednim roku akademickim. 

2. Przez inne osiągnięcia sportowe rozumie się osiągnięcia sportowe uzyskane w rywalizacji, niemieszczące się w kategoriach osiągnięć 

sportowych wymienionych w ust. 3. Osiągnięcia te będą podlegały indywidualnej ocenie przez OKS. 
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3. Osiągnięcia sportowe punktowane są według poniższej tabeli: 

Grupa osiągnięć sportowych Zajęte miejsce Liczba punktów 

Maksymalna liczba 

punktów do zdobycia: 

40 

I Osiągnięcia indywidualne w zawodach międzynarodowych 

□ pierwsze 

□ drugie 

□ trzecie 

10 

7 

5 

II Osiągnięcia indywidualne w zawodach krajowych 

□ pierwsze 

□ drugie 

□ trzecie 

10 

7 

5 

III Osiągnięcia grupowe w zawodach międzynarodowych 

□ pierwsze 

□ drugie 

□ trzecie 

7 

5 

3 

IV Osiągnięcia grupowe w zawodach krajowych 

□ pierwsze 

□ drugie 

□ trzecie 

7 

5 

3 

V Inne osiągnięcia sportowe  do 6 

 

§ 11 

Dla studentów wszystkich kierunków studiów ustala się następującą liczbę punktów, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego załącznika: 

1) laureat olimpiady międzynarodowej (kategoria I) – 40 pkt, 

2) laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego (kategoria II) – 30 pkt, 

3) medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie (kategoria III) – 20 pkt. 

 

§ 12 

Sposób dokumentowania osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych studenta: 

1. Projekty badawcze – kserokopia opracowania wyników badań prowadzonych w zespole badawczym. 

2. Publikacje naukowe – kserokopia pierwszej strony publikacji, strony tytułowej wydawnictwa wraz z numerem ISBN, strona tytułowa 

czasopisma wraz z numerem ISSN, spis treści oraz kserokopia artykułu. 

3. Udział w konferencjach naukowych/wystawach artystycznych krajowych lub zagranicznych – kserokopia pierwszej strony programu 

konferencji i strony, na której wymienione jest wystąpienie studenta, kserokopia wygłoszonego wystąpienia i/lub materiałów 

pokonferencyjnych. 

4. Nagrody w konkursach/olimpiadach/wystawach – dokument potwierdzający udział w konkursie/wystawie zawierający informację  

o zasięgu wystawy (międzynarodowy/krajowy) i uzyskanym miejscu. 

5. Osiągnięcia sportowe - dokument potwierdzający udział w określonych zawodach sportowych, zawierający informację o zasięgu zawodów 

(międzynarodowy/krajowy) i miejscu zajętym w tych zawodach wydany przez stosowny klub sportowy. 

6. Student, o którym mowa w § 1 ust. 2, zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wskazane we wniosku osiągnięcia. 


