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Załącznik nr 11 

do Regulaminu świadczeń UM w Lublinie 
w roku akademickim 2020/2021 

  
 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZYZNANIA 
STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW 

 

I. Kryteria osiągnięć. 
 

O miejscu na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych z jednej lub więcej kategorii 

osiągnięć. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać student z kategorii średnia ocen 

i osiągnięcia naukowe wynosi 100 punktów, natomiast z kategorii osiągnięcia sportowe i artystyczne 

wynosi 50 punktów.  
 

1. Średnia ocen:  

a) podstawowe kryterium - średnia ocen wyliczona z egzaminów za rok studiów zgodnie z § 6 ust. 1 

i 2 Regulaminu studiów uchwalonego przez Senat Uczelni w dniu 29 kwietnia 2020 roku uchwałą 

CCCXLVI/2020, 

b) pierwsze dodatkowe kryterium - średnia ocen z egzaminów za ostatni semestr studiów wyliczona 

zgodnie z § 6 Regulaminu studiów, 

c) drugie dodatkowe kryterium - średnia ze wszystkich ocen z całego roku, tj. z egzaminów i zaliczeń 

z oceną, wyliczona zgodnie z § 6 Regulaminu studiów, 
 

- punkty wyliczane są od średniej ocen 4,01 do 5,00 (za średnią 5,00 przysługuje 100 punktów  

i odpowiednio za średnią 4,01 - 1 punkt); przykład przeliczania średnich ocen: 
 

Średnia ocen Liczba punktów 

5,00 100 

4,99 99 

4,67 67 

4,43 43 

2. Osiągnięcia naukowe:  

Aby ubiegać się o stypendium rektora z kategorii osiągnięcia naukowe należy mieć średnią wyliczoną 

z egzaminów za rok studiów zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów uchwalonego przez Senat 

Uczelni w dniu 29 kwietnia 2020 roku uchwałą CCCXLVI/2020 na poziomie minimum 3,00. 
 

Maksymalna liczba punktów za uzyskane osiągnięcia określone w punktach 2b) wynosi 60. 

Maksymalna liczba punktów w całej kategorii wynosi 100. 

a) prace naukowe opublikowane w formie pełnego tekstu, które ukazały się w ciągu ostatniego roku 

akademickiego; nie są punktowane edytoriale, wstępy, sprawozdania, biogramy, listy do redakcji, 

streszczenia zjazdowe. 

Rodzaj publikacji 
Liczba punktów 

Pierwszy autor Współautor 

publikacja w czasopismach posiadających 

140 i 200 punktów MNiSW 
45 30 

publikacja w czasopismach posiadających 

70 i 100 punktów MNiSW 
24 16 

publikacja w czasopismach posiadających 

20 i 40 punktów MNiSW 
18 12 

publikacja w czasopismach nieujętych w wykazie MNiSW 12 8 

Rozdział w monografii z poziomu II – 50 pkt MNiSW 24 16 

Rozdział w monografii z poziomu I – 20 pkt MNiSW 12 8 

Rozdział w monografii spoza wykazu – 5 pkt MNiSW 8 6 
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Monografia z poziomu II – 200 pkt MNiSW 45 30 

Monografia z poziomu I – 80 pkt MNiSW 24 16 

Monografia spoza wykazu – 20 pkt MNiSW 18 12 

Wniosek o stypendium rektora zawierający dane dotyczące publikacji potwierdza Dyrektor Biblioteki 

Głównej UM, na podstawie dołączonych do wniosku kserokopii publikacji lub wykazu z bazy Bibliografia 

publikacji pracowników UM w Lublinie. 
 

b) konferencja naukowa 
 

Rodzaj konferencji 
Liczba punktów 

Referat Plakat 

1. konferencja w kraju, sympozjum studenckich kół naukowych, studencka konferencja 

naukowa 

 Pierwszy autor  Współautorzy  

czynny udział (cz.u.) 8 4 4 
wyróżnienie 3 + 8 (cz.u.) = 11 3 + 4 (cz.u.) =   7 1 + 4 (cz.u.) = 5 

1-3 miejsce 5 + 8 (cz.u.) = 13 5 + 4 (cz.u.) =    9 2 + 4 (cz.u.) = 6 

Grand Prix 7 + 8 (cz.u.) = 15  7 + 4 (cz.u.) = 11 3 + 4 (cz.u.) = 7 

2.  Festiwal Nauki, Tygiel 

czynny udział (cz.u.) 4 2 

 
wyróżnienie 1 + 4 (cz.u.) = 5 1 + 2 (cz.u.) = 3 

1-3 miejsce 3 + 4 (cz.u.) = 7 3 + 2 (cz.u.) = 5 

Grand Prix 5 + 4 (cz.u.) = 9 5 + 2 (cz.u.) = 7 

3. międzynarodowa konferencja w kraju* 

czynny udział (cz.u.) 12 6 6 
wyróżnienie 3 + 12 (cz.u.) = 15   3 + 6 (cz.u.) =   9  3 + 6 (cz.u.) =   9 

1-3 miejsce 4 + 12 (cz.u.) = 16 4 + 6 (cz.u.) = 10 4 + 6 (cz.u.) = 10 

Grand Prix 7 + 12 (cz.u.) = 19 7 + 6 (cz.u.) = 13 7 + 6 (cz.u.) = 13 

4. konferencja zagraniczna 

czynny udział (cz.u.) 15 10 10 
wyróżnienie  3 + 15 (cz.u.) = 18  3 + 10 (cz.u.) = 13 2 + 10 (cz.u.) = 12 

1-3 miejsce  6 + 15 (cz.u.) = 21  6 + 10 (cz.u.) = 16 4 + 10 (cz.u.) = 14 
Grand Prix  10 + 15 (cz.u.) = 25 10 + 10 (cz.u.) = 20 5 + 10 (cz.u.) = 15 

  

Pod pojęciem czynnego udziału rozumie się osobistą prezentację lub współautorstwo pracy 

prezentowanej na konferencji, studenckiej konferencji naukowej, sympozjum studenckich kół 

naukowych lub Festiwalu Nauki / Tyglu. Wyżej wymienione osiągnięcia nie mogą być objęte 

programem studiów. Uczestnictwo potwierdzone zostaje przez opiekuna Studenckiego Koła 

Naukowego lub inną osobę wyznaczoną przez kierownika podstawowej jednostki, w której praca była 

realizowana oraz kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej kierującego studenta na 

sympozjum lub konferencję. W szczególnych przypadkach uczestnictwo może być potwierdzone przez 

załączenie książki abstraktów / zaświadczenia / certyfikatu / programu konferencji, na których 

wyszczególnione są imię i nazwisko autora i współautorów oraz tytuł przedstawionej pracy. 
 

Wyłącznie pierwszych 5 autorów otrzymuje punkty za pracę wygłoszoną na konferencji. Ponadto 

autor otrzymuje punkty za maksymalnie 3 prace przedstawione na jednej konferencji, sympozjum lub 

festiwalu. 
 

 Konferencja międzynarodowa to taka, w której co najmniej 1⁄3 czynnych uczestników prezentujących referaty 

reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. Celem potwierdzenia międzynarodowego charakteru konferencji 

organizowanej w Polsce należy dostarczyć zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji (wzór na ostatniej 

stronie). W sytuacji nieprzedstawienia ww. dokumentów konferencja traktowana będzie jako konferencja w kraju.  
 

UWAGA! W przypadku uczestnictwa w konferencji w ramach koła naukowego, ale wpisania tego 

faktu jako wyjazdu poza kołem naukowym, dane osiągnięcie nie będzie w ogóle punktowane. 



 3 / 6 

c) konkursy naukowe - zajęcie miejsca od I do III w konkursach z dziedzin medycznych, 

przyrodniczych, biologicznych oraz chemicznych o zasięgu ogólnokrajowym lub 

międzynarodowym, potwierdzone dyplomem / certyfikatem / zaświadczeniem uzyskanych 

osiągnięć. 

 Rodzaj Liczba punktów 

zasięg ogólnokrajowy 15 

zasięg międzynarodowy 30 
 

 

3. Osiągnięcia sportowe: 

W tej kategorii student może uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

Rodzaj zawodów sportowych 
Liczba punktów 

I – III miejsce udział 

Ogólnokrajowe (Mistrzostwa Polski organizowane przez PZS w danej 

dyscyplinie) 
30 - 

Ogólnokrajowe (Akademickie Mistrzostwa Polski) 30 15* 

Ogólnokrajowe środowiskowe (uczelni medycznych) 30 - 

Finał Akademickich Mistrzostw Polski – system eliminacyjny 40 20 

Międzynarodowe (Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska 

Olimpijskie, Igrzyska Europejskie) 
50 25 

Międzynarodowe studenckie (Uniwersjady) 35 20 

Punkty za osiągnięcia sportowe przysługują studentowi, który zajął indywidualnie lub drużynowo 

miejsce od I do III w zawodach rangi ogólnokrajowej (Mistrzostwa Polski organizowane przez polski 

związek sportowy w danej dyscyplinie lub Akademickie Mistrzostwa Polski), ogólnokrajowej uczelni 

medycznych lub zawodach międzynarodowych (Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska 

Olimpijskie, Igrzyska Europejskie) i międzynarodowych studenckich (Uniwersjady) oraz brał udział 

w Akademickich Mistrzostwach Polski (system bezpośredni i eliminacyjny) lub w finale 

Akademickich Mistrzostw Polski (system eliminacyjny)* oraz brał udział w zawodach 

międzynarodowych (Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska 

Europejskie) i międzynarodowych studenckich (Uniwersjady). 

Na wniosku student zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie osiągnięć sportowych w pierwszej 

kolejności przez Prezesa / Wiceprezesa Zarządu KU AZS, a następnie przez opiekuna sekcji lub 

kierownika SWFiS.  

Przy ocenie wysokich wyników sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których 

działają Polskie Związki Sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

zgodnie z art. 11 ust. 5 ww. ustawy, tj. aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie internetowej 

Ministerstwa Sportu i Turystyki (wykaz dostępny również na stronie internetowej Uniwersytetu  

w zakładce: Studenci i Doktoranci → Dział Spraw Socjalnych Studentów → Informacje → Inne 

zagadnienia). 

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań, osiągnięcia mogą zostać zakwalifikowane jako 

artystyczne. 

Punktowane jest maksymalnie jedno osiągnięcie indywidualne i jedno drużynowe w danej 

dyscyplinie**. 

* Punkty za udział w półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski oraz Akademickich Mistrzostwach Polski 

(system bezpośredni) przysługują wyłącznie zawodnikom bądź drużynom, które zajęły miejsca I - III podczas 

Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego w danej dyscyplinie** w danym roku akademickim. 

Punktów za udział nie otrzymują osoby, które w AMP uzyskały miejsca I-III. 
 

** W dyscyplinie „lekka atletyka” punktowane są poszczególne konkurencje, tj. bieg sprinterski, bieg (średni, 

długi, dystansowy, maraton), chód, rzut oszczepem, rzut dyskiem, rzut młotem, pchnięcie kulą, skok wzwyż, 

skok w dal, skok o tyczce, trójskok, wieloboje. 

 

http://www.umlub.pl/
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4. Osiągnięcia artystyczne: 
 

W tej kategorii student może uzyskać maksymalnie 50 punktów. 
 

Potwierdzone na podstawie otrzymanych dyplomów, zaświadczeń wystawionych przez organizatorów 

lub koordynatorów wydarzenia oraz nagród. Grupowe osiągnięcia artystyczne, wymagają 

potwierdzenia kierownika bądź innego opiekuna grupy artystycznej.  

Punktowane są osiągnięcia artystyczne, wśród następujących dziedzin sztuki: fotografia, 

kinematografia, literatura, malarstwo, rzeźba, grafika, sztuka użytkowa, muzyka, taniec, teatr, rysunek, 

przy czym punktowane jest maksymalnie jedno osiągnięcie z danej dziedziny. 
 
 

Rodzaj Liczba punktów 

wystawa autorska w instytucjach kultury* 10 

indywidualna nagroda na szczeblu krajowym (1-3 miejsce) 25 

indywidualna nagroda na szczeblu międzynarodowym (1-3 miejsce) 35 

grupowa nagroda na szczeblu krajowym 20 

grupowa nagroda na szczeblu międzynarodowym 30 
 

* za instytucje kultury uważa się: „[…]teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, 

biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach 

kultury […]” zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1983, ze zm.). 

 

5. Olimpiady przedmiotowe:  
 

Student  przyjęty na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów I stopnia w roku 

złożenia egzaminu maturalnego, który jest:  

 laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, 

o których mowa w przepisach o systemie oświaty, z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

matematyka, język angielski, informatyka, wiedza o żywieniu i żywności, 

 medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, 

o którym mowa w przepisach o sporcie. 
 

 

Rodzaj Liczba punktów 

Finalista Olimpiady Krajowej 5 

Laureat Olimpiady Krajowej 25 

Laureat Olimpiady Międzynarodowej 50 

Medalista Mistrzostw Polski w sporcie 25 
 

 

 

II. Wybrane przykłady ustalania kolejności na liście rankingowej.  
 

Jeżeli na liście rankingowej znajdują się osoby o tej samej punktacji, wówczas kolejność ustalana jest począwszy od 

kryterium podstawowego.  
 

Jeżeli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej punktacji uzyskanej w ramach więcej niż jednej kategorii 

osiągnięć, wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje ilość kategorii, w których student ma osiągnięcia.  
 

Poniżej przykład: 

 

Kategoria 
Liczba przyznanych punktów 

1 osoby 2 osoby 

wysoka średnia ocen 67 67 

osiągnięcia naukowe 10 0 

osiągnięcia artystyczne 0 0 

osiągnięcia sportowe 30 40 

Ocena końcowa 107a* 107b** 

 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z różnych lub tej samej kategorii, kryterium dodatkowym będzie 

średnia ocen z ostatniego roku studiów. W przypadku braku rozstrzygnięcia stosuje się dodatkowe kryterium średniej ocen 

z ostatniego semestru studiów. 
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Poniżej przykład: 

 

Kategoria 
Liczba przyznanych punktów 

1 osoby 2 osoby 3 osoby 

wysoka średnia ocen 67 67 67 

osiągnięcia naukowe 0 0 0 

osiągnięcia artystyczne 0 40 40 

osiągnięcia sportowe 40 0 0 

Suma punktów 107 107 107 

Podstawowe kryterium - średnia ocen 

uzyskanych w poprzednim roku akademickim 
67 za średnią 4,67 67 za średnią 4,67 67 za średnią 4,67 

Pierwsze dodatkowe kryterium - średnia ocen 

uzyskanych z poprzedniego semestru studiów 
99 za średnią 4,99 69 za średnią 4,69 65 za średnią 4,65 

Ocena końcowa 107a* 107b** 107c*** 

Jeżeli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej punktacji uzyskanej wyłącznie z jednej kategorii to osoba, która 

zdobyła punkty z tytułu wysokiej średniej ocen jest na liście rankingowej przed osobą, która zdobyła te punkty w ramach 

innego osiągnięcia.  
 

Poniżej przykład: 

 

Kategoria 
Liczba przyznanych punktów 

1 osoby 2 osoby 

wysoka średnia ocen 100 0 

osiągnięcia naukowe 0 100 

osiągnięcia artystyczne 0 0  

osiągnięcia sportowe 0 0  

 Ocena końcowa 100a* 100b** 
 

Jeżeli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej liczbie punktów, uzyskanej w ramach kategorii za wysoką średnią 

ocen, dodatkowym kryterium decydującym o kolejności w rankingu jest średnia ocen z poprzedniego semestru.  
 

Poniżej przykład: 

 

Kategoria 
Liczba przyznanych punktów 

1 osoby 2 osoby 

wysoka średnia ocen 67 67 

osiągnięcia naukowe 0 0 

osiągnięcia artystyczne 0 0 

osiągnięcia sportowe 0 0 

Suma punktów 67 67 

Pierwsze dodatkowe kryterium – średnia 

ocen uzyskanych z poprzedniego semestru studiów 
99 za średnią 4,99 69 za średnią 4,69 

Ocena końcowa 67a* 67b** 
 

Jeżeli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej liczbie punktów, uzyskanej w ramach kategorii za wysoką średnią 

ocen, oraz o tej samej liczbie punktów z pierwszego kryterium dodatkowego kryterium decydującym o kolejności  

w rankingu jest drugie dodatkowe kryterium czyli średnia ze wszystkich ocen z całego roku, tj. z egzaminów i zaliczeń.   
 

Poniżej przykład: 

 

Kategoria 
Liczba przyznanych punktów 

1 osoby 2 osoby 

wysoka średnia ocen 67 67 

osiągnięcia naukowe 0 0 

osiągnięcia artystyczne 0 0 

osiągnięcia sportowe 0 0 

Suma punktów 67 67 

Pierwsze dodatkowe kryterium – średnia ocen 

uzyskanych z poprzedniego semestru studiów 
99 za średnią 4,99 99 za średnią 4,99 

Drugie dodatkowe kryterium – średnia ocen 

uzyskana  z całego roku studiów z egzaminów i zaliczeń 
59 za średnią 4,59 58 za średnią 4,58 

Ocena końcowa 67a* 67b** 

 

* – 1 miejsce na liście rankingowej  

** – 2 miejsce na liście rankingowej  

*** – 3 miejsce na liście rankingowej  
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                                                                                                                                ….………………………………………………………. 

                        miejscowość i data 

 

   

ZAŚWIADCZENIE ORGANIZATORA KONFERENCJI 

MIĘDZYNARODOWEJ* ORGANIZOWANEJ W POLSCE 

 

 

Nazwa konferencji: 

 

 

 

 

Termin, miejsce konferencji: 

 

 

 

 

Nazwa organizatora: 

 

 

 

 

Liczba uczestników konferencji: 
 

Liczba uczestników prezentujących referaty: 
 

Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących 

zagraniczne ośrodki naukowe: 

 

Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby 

z zagranicznych ośrodków naukowych: 

 

Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali 

udział w konferencji: 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….……...….  

Pieczęć i podpis przewodniczącego komitetu organizacyjnego 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

*Konferencja międzynarodowa to taka, w której co najmniej 1⁄3  czynnych uczestników prezentujących 

   referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. 


