
Załącznik nr 2 

do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora 

w roku akademickim 2021/2022 

 

1. O stypendium rektora mogą ubiegać się studenci stacjonarnych i niestacjonarnych: 

 studiów I stopnia po ukończeniu I roku studiów 

 studiów II stopnia od I roku studiów 

 

2. Stypendium rektora w kategorii naukowej może otrzymać student, który za poprzedni rok 

studiów: 

 osiągnął wysoką średnią ocen i/lub  

 posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne 

 

Stypendium rektora w kategorii sportowej  może otrzymać student, który za poprzedni rok 

studiów: 

 posiada osiągnięcia sportowe 

 

Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są jedynie osiągnięcia za poprzedni rok studiów –  

w przypadku roku akademickiego 2021/2022 brane są pod uwagę średnia oraz osiągnięcia 

uzyskane w roku akademickim 2020/2021. 

W przypadku pierwszego roku studiów drugiego stopnia oceniane są osiągnięcia za ostatnie 

dwa semestry studiów pierwszego stopnia.  

 

2.1 Wnioski są oceniane metodą punktową, tj. za średnią ocen pow. 4,00 oraz za każde 

osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona 

liczba punktów. 

2.2 Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz, np. w przypadku wygłoszenia tego 

samego referatu na wielu konferencjach należy wskazać tę, która jest najwyżej punktowana. 

2.3 Przez konferencje naukowe: 

1) o zasięgu krajowym, rozumie się konferencje, w których czynny udział wzięli 

przedstawiciele co najmniej pięciu ośrodków naukowych, 

2) o zasięgu międzynarodowym, rozumie się konferencje, w których co najmniej 1/3 

czynnych uczestników reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe, 

3) o zasięgu uczelnianym, rozumie się konferencje, w których połowa czynnych 

uczestników reprezentowała jeden ośrodek naukowy i która nie jest konferencją o zasięgu 

krajowym. 

2.4 Ocenie podlegają wyłącznie publikacje opublikowane lub przyjęte do druku. Publikacja 

przyjęta do druku, którą wskazał student we wniosku o stypendium w jednym roku i otrzymał 

stypendium, w roku kolejnym nie może zostać uwzględniona, przy przyznawaniu 

stypendium, jako publikacja wydana.  

  

3. Studenci mogą się ubiegać o stypendium rektora w dwóch kategoriach: 

I. KATEGORIA NAUKOWA - w ramach której sumowane są punkty za średnią ocen 

oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne. 



II. KATEGORIA SPORTOWA - w ramach której sumowane są punkty za osiągnięcia 

sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

 

4. Student zobowiązany jest udokumentować (zaświadczenie, dyplom itp.) każde osiągniecie, 

które wpisano do wniosku o przyznanie stypendium rektora. W przypadku wystąpienia 

wątpliwości pracownik uczelni ma prawo żądania przedstawienia dodatkowego dokumentu 

poświadczającego określone osiągnięcie. W sytuacji niedostarczenia tego dokumentu dane 

osiągnięcie nie będzie brane pod uwagę przy ocenie wniosku. 

 

5. Po dokonaniu oceny wniosku przyznawane są punkty. Na ich podstawie tworzone są listy 

rankingowe studentów poszczególnych lat studiów. Stypendium otrzymają najlepsze osoby 

na danym roku studiów w ramach poszczególnych kierunków (bez podziału na studia 

stacjonarne i niestacjonarne).  

 

 

KATEGORIA NAUKOWA – PUNKTY PRZYZNAWANE ZA ŚREDNIĄ OCEN:  

 

średnia ocen za poprzedni rok 

akademicki 
liczba punktów 

średnia ocen za poprzedni rok 

akademicki 
liczba punktów 

2,00 - 3,99 0 4,50 50 

4,00 0 4,51 51 

4,01 1 4,52 52 

4,02 2 4,53 53 

4,03 3 4,54 54 

4,04 4 4,55 55 

4,05 5 4,56 56 

4,06 6 4,57 57 

4,07 7 4,58 58 

4,08 8 4,59 59 

4,09 9 4,60 60 

4,10 10 4,61 61 

4,11 11 4,62 62 

4,12 12 4,63 63 

4,13 13 4,64 64 

4,14 14 4,65 65 

4,15 15 4,66 66 

4,16 16 4,67 67 

4,17 17 4,68 68 

4,18 18 4,69 69 

4,19 19 4,70 70 

4,20 20 4,71 71 

4,21 21 4,72 72 

4,22 22 4,73 73 

4,23 23 4,74 74 

4,24 24 4,75 75 

4,25 25 4,76 76 

4,26 26 4,77 77 

4,27 27 4,78 78 

4,28 28 4,79 79 

4,29 29 4,80 80 

4,30 30 4,81 81 

4,31 31 4,82 82 

4,32 32 4,83 83 

4,33 33 4,84 84 

4,34 34 4,85 85 



4,35 35 4,86 86 

4,36 36 4,87 87 

4,37 37 4,88 88 

4,38 38 4,89 89 

4,39 39 4,90 90 

4,40 40 4,91 91 

4,41 41 4,92 92 

4,42 42 4,93 93 

4,43 43 4,94 94 

4,44 44 4,95 95 

4,45 45 4,96 96 

4,46 46 4,97 97 

4,47 47 4,98 98 

4,48 48 4,99 99 

4,49 49 5,00 100 

 

KATEGORIA NAUKOWA – PUNKTY PRZYZNAWANE ZA OSIĄGNIĘCIA 

NAUKOWE I ARTYSTYCZNE:  

rodzaj osiągnięcia naukowego lub artystycznego 
liczba punktów możliwa do zdobycia za 

rodzaj osiągnięcia 

praca w organizacjach studenckich 
maksymalnie można zdobyć nie więcej niż 

4 punkty 

organizacja studencka - czynny udział 2 pkt. 

organizacja studencka - czynny udział + funkcja kierownicza 4 pkt. 

praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych  
maksymalnie można zdobyć nie więcej niż 

6 punkty 

studencki projekt naukowo-badawczy: uczelniany/krajowy/międzynarodowy 2/4/6 pkt. 

publikacje, artykuły, opracowania lub referaty nieobjęte programem 

nauczania 

maksymalnie można zdobyć nie więcej niż 

6 punktów 

publikacja naukowa w piśmie uczelnianym  1 pkt. 

artykuł naukowy lub rozdział w książce monograficznej  3 pkt. 

publikacja w czasopiśmie recenzowanym   4 pkt.  

publikacja nierecenzowana w innych pismach niż wyżej wymienione  1 pkt. 

czynny udział w konferencjach naukowych (prezentacja, referat) 
maksymalnie można zdobyć nie więcej niż 

4 punkty 

konferencja lokalna  1 pkt. 

konferencja ogólnopolska   2 pkt. 

konferencja międzynarodowa   3 pkt.  

udział w konkursach o charakterze naukowym 
maksymalnie można zdobyć nie więcej niż 

5 punktów 

laureat (miejsca od I do III) - zasięg lokalny 2 pkt. 

laureat (miejsca od I do III) - zasięg krajowy 3 pkt. 

laureat (miejsca od I do III) - zasięg międzynarodowy 5 pkt. 

udział z wyróżnieniem w wystawach, festiwalach, przeglądach i innych 

formach popularyzacji własnego dorobku artystycznego 

maksymalnie można zdobyć nie więcej niż 

5 punktów 

laureat (miejsca od I do III) - zasięg lokalny 1 pkt. 

laureat (miejsca od I do III) - zasięg krajowy 2 pkt. 

laureat (miejsca od I do III) - zasięg międzynarodowy 3 pkt. 

Łącznie: maksymalnie można uzyskać 30 punktów 

 

 

 



Student zobowiązany jest udokumentować każde osiągnięcie wpisane do wniosku stosownym 

zaświadczeniem. Zaświadczenie powinno być sformułowane w sposób umożliwiający 

przyznanie odpowiedniej liczny punktów. Punkty za dane osiągniecie będą przyznawane 

wyłącznie w oparciu o dokumenty załączone do wniosku.   

 

Przykładowe osiągnięcia, które nie będą brane pod uwagę: 

1. Publikacje o charakterze nienaukowym (np. sprawozdanie z konferencji). 

2. Artykuły, publikacje lub przekłady bez potwierdzenia o przyjęciu do druku. 

3. Artykuły recenzyjne. 

4. Redakcja publikacji. 

5. Bierny udział w sympozjach, konferencjach lub sesjach naukowych. 

6. Organizacja konferencji lub spotkań. 

7. Udział w szkoleniach, wykładach otwartych, warsztatach, spotkaniach panelowych 

oraz spotkaniach z przedstawicieli firm lub instytucji. 

8. Certyfikaty językowe lub inne certyfikaty uzyskane podczas szkoleń, warsztatów, itp. 

9. Osiągnięcia potwierdzone wyłącznie oświadczeniem wnioskodawcy. 

10. Artykuły w gazetach i czasopismach nienaukowych. 

11. Ukończenie innego kierunku studiów, ukończenie innego kierunku studiów z 

wyróżnieniem.  

12. Praca w kołach naukowych. 

 

 

 

 

KATEGORIA SPORTOWA – PUNKTY PRZYZNAWANE ZA OSIĄGNIĘCIA 

SPORTOWE:  

 

 

Osiągnięcia we współzawodnictwie na poziomie międzynarodowym – indywidualne 

1m. - 100 pkt 2m. - 90 pkt 3m. - 80 pkt 4m. - 70 pkt 5m. - 60 pkt  6 – 10 m. - 50 pkt 

Osiągnięcia we współzawodnictwie na poziomie międzynarodowym – drużynowe 

1m. - 80 pkt 2m. - 70 pkt 3m. - 60 pkt 4m. - 50 pkt 5m. - 40 pkt  6 – 10 m. - 30 pkt 

Osiągnięcia we współzawodnictwie na poziomie krajowym – indywidualne 

1m. - 90 pkt 2m. - 80 pkt 3m. - 70 pkt 4m. - 60 pkt 5m. - 50 pkt 

Osiągnięcia we współzawodnictwie na poziomie krajowym – drużynowe 

1m. - 70 pkt 2m. - 60 pkt 3m. - 50 pkt 4m. - 40 pkt 5m. - 30 pkt  

 

 


