ZAŁĄCZNIK NR 12
ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA
I.

WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE
średnia ocen

liczba punktów

4,91-5,00
4,81-4,90
4,71-4,80
4,61-4,70
4,51-4,60
4,41-4,50
4,31-4,40
4,21-4,30
4,11-4,20
4,00-4,10

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
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II.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

1. PUBLIKACJE
RODZAJ OSIĄGNIĘĆ
autorstwo lub współautorstwo oryginalnej pracy naukowej
autorstwo lub współautorstwo rozdziału monografii naukowej
opublikowane doniesienie konferencyjne
artykuły popularnonaukowe
POTWIERDZENIE - kopia strony publikacji zawierająca:
- nazwisko autora/współautora
- tytuł i rodzaj publikacji
- nazwę czasopisma lub książki
- miejsce i data wydania
- numer ISSN jeżeli został nadany
- zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem książki

2. CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJI NAUKOWEJ
RODZAJ OSIĄGNIĘĆ
wygłoszenie referatu w języku obcym na konferencji międzynarodowej
wygłoszenie referatu w języku polskim na konferencji ogólnopolskiej lub
międzynarodowej
poster na konferencji międzynarodowej
poster na konferencji ogólnopolskiej
POTWIERDZENIE – materiały konferencyjne: kopia strony zawierająca:
- nazwisko osoby występującej
- tytuł prezentowanego referatu, posteru
- nazwa, termin i miejsce konferencji
- potwierdzenie organizatora

liczba punktów

40
30
20
10

liczba punktów

40
30
20
10

3. UDZIAŁ W PRACACH NAUKOWO-BADAWCZYCH
liczba punktów
RODZAJ OSIĄGNIĘĆ
udział w grancie międzynarodowym
50
udział w grancie we współpracy z innymi ośrodkami
30
udział w grancie uczelnianym
20
POTWIERDZENIE - zaświadczenie z instytucji naukowej prowadzącej projekt lub zaświadczenie
kierownika projektu badawczego określające:
- nazwę jednostki uczelni lub nazwę instytucji prowadzącej projekt
- okres uczestnictwa w projekcie
- opis wykonywanych zadań
- cel i efekt udziału lub współpracy
- wkład pracy studenta w działania naukowo-badawcze
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4. NAGRODY I UDZIAŁ W KONKURSACH NAUKOWYCH
liczba punktów
RODZAJ OSIĄGNIĘĆ
nagroda (miejsce I,II,III) lub wyróżnienie w konkursie międzynarodowym
40
nagroda (miejsce I,II,III) lub wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim
30
udział w konkursie międzynarodowym
20
udział w konkursie ogólnopolskim
10
POTWIERDZENIE - zaświadczenie od organizatora konkursu, dyplom określające:
- imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie
- nazwa konkursu
- datę i miejsce konkursu
- zasięg
5. INNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
liczba punktów
RODZAJ OSIĄGNIĘĆ
kursy nie objęte programem studiów poświadczone certyfikatem kompetencji
30
studia w ramach programów międzynarodowych i krajowych
30
praktyki i staże nie objęte programem studiów trwające co najmniej 1 miesiąc
20
inne osiągnięcia związane z rozwojem naukowym studenta realizowane poza
5
programem studiów
udział w wydarzeniach promujących Uczelnię i popularyzacji wiedzy
5
aktywny udział w pracach koła naukowego, pokazy, prowadzenie warsztatów,
5
prezentacja kół naukowych na LFN
POTWIERDZENIE:
- dyplomy
- certyfikaty
- zaświadczenia wraz z opisem potwierdzające udział studenta w wydarzeniach
1. Osiągnięcia, które nie są brane pod uwagę przy ocenie wniosku:
1) bierny udział w konferencjach, sympozjach
2) udział w wykładach otwartych, warsztatach lub spotkaniach plenerowych
3) publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są np. w recenzji lub druku (z wyjątkiem studentów
ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich ubiegających się
o stypendium, po przedłożeniu przez nich zaświadczenia wydanego przez redakcję/wydawnictwo
o przyjęciu artykułu lub publikacji do druku)
4) działalność charytatywna
2. Ten sam referat/poster zaprezentowany na więcej niż jednej konferencji naukowej uwzględnia się tylko jeden
raz.
3. Nie należy wykazywać badań prowadzonych w związku z przygotowaną przez studenta pracą dyplomową,
bądź zaliczeniową, gdyż jest to element realizowanego planu studiów.
4. W przypadku braku kompletu dokumentów, sumę punktów ustala się według załączonych w dniu składania
wniosku.
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5. ZASADY PUNKTACJI OSIĄGNIĘĆ STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO
STOPNIA
RODZAJ OSIĄGNIĘĆ
laureat olimpiady międzynarodowej
laureat olimpiady stopnia centralnego
finalista olimpiady stopnia centralnego
medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie
POTWIERDZENIE: zaświadczenie lub dyplom określające:
- imię i nazwisko wnioskodawcy
- podmiot organizujący
- datę i miejsce konkursu
- charakter osiągnięcia

4

liczba punktów

100
80
60
100

III.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

1. KONKURSY, PRZEGLĄDY, FESTIWALE
liczba punktów
RODZAJ OSIĄGNIĘĆ
nagroda na imprezach międzynarodowych
70
wyróżnienie na imprezach międzynarodowych
60
nagroda na imprezach ogólnopolskich
40
wyróżnienie na imprezach ogólnopolskich
30
nagroda na imprezach regionalnych
30
wyróżnienie na imprezach regionalnych
20
nagroda na imprezach uczelnianych
20
wyróżnienie na imprezach uczelnianych
10
POTWIERDZENIE – dyplom (certyfikat) lub zaświadczenie wystawione przez organizatora
zawierające:
- imię i nazwisko laureata
- zasięg imprezy
- datę i miejsce uzyskania nagrody
- nazwę konkursu/przeglądu/festiwalu
- uzyskane miejsce
- rodzaj nagrody (indywidualna, zespołowa)
- nazwa organizatora konkursu/przeglądu/festiwalu
2. WYSTAWY
liczba punktów
RODZAJ OSIĄGNIĘĆ
indywidualna o zasięgu międzynarodowym
50
indywidualna o zasięgu krajowym
40
indywidualna o zasięgu regionalnym
30
indywidualna o zasięgu uczelnianym
20
zbiorowa o zasięgu międzynarodowym
25
zbiorowa o zasięgu krajowym
20
zbiorowa o zasięgu regionalnym
15
zbiorowa o zasięgu uczelnianym
10
POTWIERDZENIE – dyplom (certyfikat) lub zaświadczenie wystawione przez organizatora
zawierające:
- imię i nazwisko autora
- zasięg imprezy
- datę i miejsce prezentacji
3. PLENERY ARTYSTYCZNE
liczba punktów
RODZAJ OSIĄGNIĘĆ
o zasięgu międzynarodowym
40
o zasięgu krajowym
30
o zasięgu regionalnym
20
o zasięgu uczelnianym
10
POTWIERDZENIE – zaświadczenie wystawione przez organizatora zawierające:
- imię i nazwisko autora
- zasięg imprezy
- datę i miejsce pleneru
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4. INNE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
liczba punktów
RODZAJ OSIĄGNIĘĆ
warsztaty artystyczne
20
publikacja dzieła plastycznego, literackiego lub muzycznego
20
organizacja imprez artystycznych (organizator, członek komitetu organizacyjnego)
10
udział w akcjach promocyjnych na rzecz Uczelni
10
inne udokumentowane rodzaje osiągnięć artystycznych
10
POTWIERDZENIE:
- zaświadczenie o ukończeniu warsztatu
- strona lub strony zawierające nazwisko autora, tytuł publikacji, nazwę czasopisma lub
książki, datę wydania
- zaświadczenie o pełnieniu funkcji organizatora/członka komitetu organizacyjnego
- zaświadczenie z Działu Promocji Uczelni, dziekana Wydziału, osobę odpowiedzialną za
organizację akcji promocyjnej
- zaświadczenia wraz z opisem potwierdzające udział studenta w wydarzeniach
1. W przypadku, gdy student jest współautorem danego osiągnięcia artystycznego, liczbę punktów ustala się
proporcjonalnie do liczby współautorów z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpień zespołowych, punktów za osiągnięcia artystyczne nie dzieli się.
3. W przypadku osiągnięć artystycznych, które mogą być zakwalifikowane do więcej niż jednej kategorii, punkty
przyznawane są raz za kategorię najwyżej punktowaną.
4. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego informacje niezbędne do ustalenia liczby punktów za
osiągnięcia nie przyznaje się za nie punktów.
5. Nie wzywa się do uzupełnienia wniosku o stypendium rektora w przypadku braku dokumentów
potwierdzających osiągnięcia wskazane we wniosku lub w przypadku złożenia błędnych dokumentów.
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IV.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Akademickie Mistrzostwa Polski
Klasyfikacja drużynowa- dyscypliny zespołowe
1. Miejsce
2. Miejsce
3. Miejsce
4. Miejsce
5. Miejsce
6. Miejsce
7. Miejsce
8. Miejsce
9. Miejsce
10. Miejsce
Klasyfikacja drużynowa- dyscypliny indywidualne*
1. Miejsce
2. Miejsce
3. Miejsce
4. Miejsce
5. Miejsce
6. Miejsce
7. Miejsce
8. Miejsce
9. Miejsce
10. Miejsce
Klasyfikacja indywidualna- dyscypliny indywidualne
1. Miejsce
2. Miejsce
3. Miejsce
4. Miejsce
5. Miejsce
6. Miejsce
7. Miejsce
8. Miejsce
9. Miejsce
10. Miejsce
AMP – Typ Uczelnie Społeczno-Przyrodnicze
Klasyfikacja drużynowa- dyscypliny zespołowe
1. Miejsce
2. Miejsce
3. Miejsce
4. Miejsce
5. Miejsce
Klasyfikacja drużynowa- dyscypliny indywidualne
1. Miejsce
2. Miejsce
3. Miejsce
4. Miejsce
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PUNKTY
FINAŁ
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
FINAŁ
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
FINAŁ
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
FINAŁ
60
55
50
45
40
FINAŁ
60
55
50
45

5. Miejsce
Klasyfikacja indywidualna- dyscypliny indywidualne
1. Miejsce
2. Miejsce
3. Miejsce
4. Miejsce
5. Miejsce
Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
Klasyfikacja drużynowa- dyscypliny zespołowe
1. Miejsce
2. Miejsce
3. Miejsce
4. Miejsce
5. Miejsce
Klasyfikacja drużynowa- dyscypliny indywidualne*
1. Miejsce
2. Miejsce
3. Miejsce
4. Miejsce
5. Miejsce
Klasyfikacja indywidualna- dyscypliny indywidualne
1. Miejsce
2. Miejsce
3. Miejsce
4. Miejsce
5. Miejsce
Inna dyscyplina, w której zawodnik reprezentował Uczelnię (AMP,AMWL)
Za miejsce 1-5
Inne akademickie imprezy sportowe
Sport ogólnopolski i międzynarodowy
Igrzyska Olimpijskie
Uniwersjada - udział
Mistrzostwa Świata- dyscypliny olimpijskie - udział
Akademickie Mistrzostwa Świata - udział
Mistrzostwa Europy- dyscypliny olimpijskie - udział
Akademickie Mistrzostwa Europy - udział
Mistrzostwa Polski – dyscypliny olimpijskie - miejsca medalowe
Mistrzostwa Polski – dyscypliny olimpijskie – udział
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40
FINAŁ
60
55
50
45
40
50
45
40
30
25
50
45
40
30
25
50
45
40
30
25
10
5
PUNKTY
100
80
80
80
60
60
20
15

1. W przypadku punktacji Akademickich Mistrzostw Polski należy uwzględnić najwyżej punktowane osiągnięcia
sportowe. Nie należy sumować punktów w danej dyscyplinie uzyskanych podczas eliminacji.
2. W przypadku punktacji Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego należy uwzględnić najwyżej
punktowane osiągnięcia sportowe. Nie należy sumować punktów w danej dyscyplinie uzyskanych podczas
eliminacji.
3. Punkty przyznane za poszczególne osiągnięcia sportowe zdobyte w ramach rozgrywek Akademickich
Mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego, innych akademickich imprez
sportowych (Bieg UP na 5, Spartakiada I roku)
4. Sumowanie pkt dotyczy jednej lub wielu dyscyplin sportowych, w których uczestniczy student Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie.
5. Wszystkie punkty przyznane za miejsca indywidualne i drużynowe na zawodach sportowych są sumowane
za AMP- klasyfikację Generalną, AMP - Typy Uczelni oraz AMWL (wyniki za Puchar AMWL oraz Puchar AZS
nie są punktowane).
6. Punkty za klasyfikację drużynową AMP przyznaje się osobom, których wynik został sklasyfikowany do tej
punktacji.
7. Punkty za klasyfikację Typu Uczelni AMP liczy się jedynie, jeżeli weźmie w nich udział i zostanie
sklasyfikowanych minimum sześć uczelni/KU AZS w danym typie.
8. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów (dyplomy, komunikaty końcowe)
9. Przyznanie punktów za typ Uczelni możliwy jest jedynie pod warunkiem udziału drużyny/zawodnika w finale
AMP.
10. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego informacje niezbędne do ustalenia liczby punktów za
osiągnięcia nie przyznaje się za nie punktów.
11. Nie wzywa się do uzupełnienia wniosku o stypendium rektora w przypadku braku dokumentów
potwierdzających osiągnięcia wskazane we wniosku lub w przypadku złożenia błędnych dokumentów.
12. *Punkty przyznawane są zawodnikom punktującym w danej dyscyplinie wg regulaminu
technicznego AMP lub AMWL.
13. *Suma punktów: jeden najlepszy wynik z Klasyfikacji Generalnej AMP, Klasyfikacji typów AMP,
wynik z AMWL oraz inna dodatkowa dyscyplina (miejsca 1-5 AMP, AMWL) - 10 pkt lub inna
akademicka impreza sportowa - 5 pkt (pkt. 3 regulaminu)
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Ilość osób punktujących na AMP:
Aerobik sportowy: wynik najlepszego zespołu (para lub trójka) i wynik najlepszej jedynki (kobiety lub
mężczyzny).
Badminton: reprezentacja Uczelni (5K i 5M).
Biegi przełajowe: do punktacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 5 najlepszych zawodniczek i 5
najlepszych zawodników danej uczelni bez względu na wybrany i pokonany dystans. Zespoły są
klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartuje i ukończy je minimum 3 zawodniczki
1 3 zawodników z danej uczelni.
Brydż sportowy: do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki 3 najlepszych par danej uczelni w turnieju par
oraz 1 najlepszego teamu danej uczelni w turnieju teamów.
Ergometr wioślarski: do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez 4 najlepsze
zawodniczki i 6 najlepszych zawodników danej uczelni bez względu na kategorię wagową.
Futsal K: reprezentacja uczelni (14).
Futsal M: j.w.
Jeździectwo: punktację drużynową uczelni stanowi suma punktów zdobytych w konkurencjach skoków
i ujeżdżenia wyliczonych na podstawie zajętych miejsc. Miejsce uczelni w danej konkurencji określa suma
punktów dwóch najlepszych wyników zawodników danej uczelni dowolnej kategorii (tzn. profi lub amator).
Judo: do klasyfikacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 8. najlepszych reprezentantek/ów uczelni
bez względu na kategorię wagową. Do klasyfikacji drużynowej wliczane są wyniki tych kategorii wagowych,
w których wystartuje minimum 6 zawodniczek /zawodników.
Karate WKF: do punktacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 6. najlepszych zawodniczek/ków
danej uczelni w konkurencjach indywidualnych oraz przez 1 najlepszą drużynę danej uczelni w konkurencji
drużynowej. Do klasyfikacji wliczane są wyniki tylko tych konkurencji, w których wystartuje minimum 6
zawodniczek / zawodników / zespołów.
Kolarstwo górskie: do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki
i 3 najlepszych zawodników danej Uczelni.
Koszykówka K: reprezentacja Uczelni (12).
Koszykówka M: j.w.
LA: do punktacji drużynowej mężczyzn zostanie zaliczonych 25 najlepszych wyników danej uczelni, zgodnie
z pkt. V.2 i V.3. Do punktacji drużynowej kobiet zostanie zaliczonych 20 najlepszych wyników danej uczelni,
zgodnie z V.2 i V.3. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach zawodnicy danej
uczelni ukończą minimum 5 konkurencki kobiet i 7 konkurencki mężczyzn.
Narciarstwo: do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki i 3
najlepszych zawodników danej uczelni w każdej konkurencji objętej programem Mistrzostw. Zespoły są
klasyfikowane w punktacji drużynowej jeżeli 2 zawodniczki i 2 zawodników z danej uczelni wystartuje w
Mistrzostwach i ukończy jedną konkurencję za poziomie półfinału.
Piłka nożna: reprezentacja Uczelni (18)
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Piłka ręczna K: reprezentacja Uczelni (18)
Piłka ręczna M: j.w.
Piłka siatkowa K: reprezentacja Uczelni (14)
Piłka siatkowa M: j.w.
Pływanie: do punktacji drużynowej zostanie zaliczonych po 20 najlepszych wyników danej uczelni. Zespoły
będą klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli zawodnicy danej uczelni ukończą minimum 5 różnych
konkurencji kobiet lub 5 różnych konkurencji mężczyzn.
Siatkówka plażowa: na punktacje drużynową uczelni składa się suma punktów zdobytych przez zespoły
(pary) danej uczelni w II i III etapie rozgrywek.
Snowboard: do punktacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki lub 3
najlepszych zawodników danej uczelni na podstawie klasyfikacji indywidualnej slalomu giganta oraz 2
najlepsze zawodniczki lub 2 najlepszych zawodników danej uczelni na podstawie klasyfikacji indywidualnej
banked slalomu. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli 2 zawodniczki lub 2 zawodników z
danej uczelni wystartuje w slalomie gigancie i ukończy eliminacje strefowe.
Strzelectwo sportowe: Do punktacji drużynowej zostanie zaliczone 5 najlepszych wyników danej uczelni.
Szachy: do turnieju drużynowego każda uczelnia może wystawić 5 zawodników + 1 zawodniczkę, 2
rezerwowych.
Szermierka: do klasyfikacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 6. najlepszych reprezentantek/ów
uczelni bez względu na
konkurencję.
Tenis: każda uczelnia ma prawo zgłosić po jednym zespole kobiet i mężczyzn w składach do 4 osób
grających.
Tenis stołowy: każda uczelnia ma prawo zgłosić po jednym zespole kobiet i mężczyzn w składach do 4 osób
grających.
Trójbój siłowy klasyczny: do klasyfikacji drużynowej mężczyzn uwzględnianych jest 5. najlepszych
zawodników danej uczelni bez względu na kategorię wagową. Do klasyfikacji drużynowej kobiet uwzględniane
są 3. najlepsze zawodniczki danej uczelni bez względu na kategorię wagową.
Wioślarstwo: do punktacji drużynowej brane są pod uwagę punkty zdobyte przez 1 ósemkę, 1 dwójkę i 2
jedynki z danej uczelni. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach zawodnicy
danej uczelni wystartują w minimum dwóch konkurencjach.
Wspinaczka sportowa: do punktacji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty
zdobyte przez 2 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników danej uczelni w każdej konkurencji objętej
programem Mistrzostw.
Żeglarstwo: do punktacji drużynowej zaliczane są rezultaty maksymalnie dwóch najlepszych łodzi danej
uczelni.
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