Załącznik nr 7
do Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Kaliskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA
I.

Działalność naukowa:
Osiągnięcie

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające
osiągnięcie

Kod
osiągnięcia

Autorstwo książki o charakterze naukowym, artykułów w punktowanym czasopiśmie,
udział w grancie badawczym / projekcie naukowym
Autorstwo i publikacja lub
przekład książki o
charakterze naukowym

30

Kopia strony tytułowej publikacji
(książki) z imieniem
i nazwiskiem autora, miejsce
i data wydania

5
(dla czasopisma
przy punktacji 20)
Publikacja artykułu
w czasopiśmie naukowym
umieszczonym
w aktualnym wykazie
czasopism punktowanych,
ogłoszonym przez
Ministerstwo Edukacji i
Nauki

8
(dla czasopisma
przy punktacji 40
i 70)
12
(dla czasopisma
przy punktacji
100 i 140)

P–2–1
Kopia stron zawierających
nazwisko autora, tytuł artykułu,
nazwę czasopisma, miejsce
i datę wydania.
W zakresie liczby punktów
potwierdzenie Prorektora ds.
Nauki dotyczące liczby punktów
przyznanych czasopismu

15
(dla czasopisma
przy punktacji
200)
2
Udział w grancie
badawczym / projekcie
naukowym

6
10

P–1–1

P–2–2

P–2–3

P–2–4

Dokument potwierdzający udział
w grancie lub projekcie
wystawiony przez kierownika
grantu lub projektu wraz
z propozycją liczby punktów

P–3–1
P–3–2
P–3–3

Autorstwo rozdziału w książce o charakterze naukowym / monografii

Współautorstwo rozdziału

1 rozdział

4

Kopia stron zawierających tytuł
publikacji (książki / monografii),
tytuł rozdziału i nazwisko autora,
miejsce i datę wydania książki /
monografii

N–1–1

8

Kopia stron zawierających tytuł
publikacji (książki / monografii),
tytuł rozdziału i nazwisko autora,
miejsce i datę wydania książki /
monografii

N–1–2

1

2 rozdziały

Minimum 3 rozdziały

12

Kopia stron zawierających tytuł
publikacji (książki / monografii),
tytuł rozdziału i nazwisko autora,
miejsce i datę wydania książki /
monografii

N–1–3

18

Kopia stron zawierających tytuł
publikacji (książki / monografii),
tytuł rozdziału i nazwisko autora,
miejsce i datę wydania książki /
monografii

N–1–4

Czynny udział w konferencji ogólnopolskiej (wystąpienie z prezentacją multimedialną,
udział w publikacji pokonferencyjnej)
Przygotowanie posterów na
konferencję naukową
ogólnopolską

Udział w jednej konferencji
ogólnopolskiej

Udział w dwóch
konferencjach
ogólnopolskich

Udział w minimum trzech
konferencjach
ogólnopolskich

3

Potwierdzenie Przewodniczącego
(lub Członka z AK) Komitetu
Organizacyjnego konferencji

N–2–1

5

Potwierdzenie opiekuna
naukowego studenta(w
przypadku wystąpienia na
konferencji) lub kopia stron
zawierających nazwisko autora
i tytuł części publikacji, tytuł
publikacji pokonferencyjnej,
miejsce i datę wydania publikacji

N–2–2

10

Potwierdzenie opiekuna
naukowego studenta
(w przypadku wystąpienia na
konferencji) lub kopia stron
zawierających nazwisko autora
i tytuł części publikacji, tytuł
publikacji pokonferencyjnej,
miejsce i datę wydania publikacji

N–2–3

15

Potwierdzenie opiekuna
naukowego studenta
(w przypadku wystąpienia na
konferencji) lub kopia stron
zawierających nazwisko autora
i tytuł części publikacji, tytuł
publikacji pokonferencyjnej,
miejsce i datę wydania publikacji

N–2–4

Czynny udział w konferencji międzynarodowej (wystąpienie z prezentacją multimedialną,
udział w publikacji pokonferencyjnej)
Przygotowanie posterów na
konferencję naukową
międzynarodową

4

Potwierdzenie Przewodniczącego
(lub Członka z AK) Komitetu
Organizacyjnego Konferencji

N–3–1

2

Udział w jednej konferencji
międzynarodowej

Udział w dwóch
konferencjach
międzynarodowych

Udział w minimum trzech
konferencjach
międzynarodowych

6

Potwierdzenie opiekuna
naukowego studenta
(w przypadku wystąpienia na
konferencji) lub kopia stron
zawierających nazwisko autora
i tytuł części publikacji, tytuł
publikacji pokonferencyjnej,
miejsce i datę wydania publikacji

N–3–2

12

Potwierdzenie opiekuna
naukowego studenta
(w przypadku wystąpienia na
konferencji) lub kopia stron
zawierających nazwisko autora
i tytuł części publikacji, tytuł
publikacji pokonferencyjnej,
miejsce i datę wydania publikacji

N–3–3

18

Potwierdzenie opiekuna
naukowego studenta
(w przypadku wystąpienia na
konferencji) lub kopia stron
zawierających nazwisko autora
i tytuł części publikacji, tytuł
publikacji pokonferencyjnej,
miejsce i datę wydania publikacji

N–3–4

3
6
Pozostała działalność
naukowa

9
12

N–4–1
Opinia Dyrektora Instytutu,
Dziekana lub Prodziekana
potwierdzona przez Prorektora
ds. Nauki wraz z propozycją
przydziału punktów

15

N–4–2
N–4–3
N–4–4
N–4–5

Laureaci konkursów i olimpiad naukowych
Lokalne lub uczelniane
(I miejsce)

5

Zaświadczenie/dyplom/certyfikat
potwierdzający zajęte miejsce

I – 12
Krajowe
(miejsca I – III)

Międzynarodowe
(miejsca I – III)

II - 8

O–1–1
O–2–1

Zaświadczenie/dyplom/certyfikat
potwierdzający zajęte miejsce

O–2–2

III - 5

O–2–3

I - 18

O–3–1

II - 15
III – 12

Zaświadczenie/dyplom/certyfikat
potwierdzający zajęte miejsce

O–3–2
O–3–3

3

1. Punkty za poszczególne osiągnięcia naukowe są sumowane.
2. Złożenie wniosku jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia o zgodności
podanych danych ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych informacji
zagrożone jest odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez UKS przedstawionego osiągnięcia student
otrzymuje „0 pkt”.
4. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta
osiągnięcia, UKS nie przyznaje za nie punktów.
5. Uwzględniane są tylko wydane publikacje.
6. Punkty za działalność naukową przyznawane są za działalność, która miała miejsce
w poprzednim roku akademickim i w tym czasie została udokumentowana.
II.

Punkty za osiągnięcia artystyczne przyznaje się według poniższej tabeli:
Osiągnięcie

Liczba
punktów

Dokumenty potwierdzające
osiągnięcie

Kod osiągnięcia

Laureaci konkursów, festiwali, przeglądów, olimpiad

Międzynarodowe (miejsca
I–III)

I – 15

A–1–1

II – 12

A–1–2

III – 8

A–1–3

I–8
Krajowe
(miejsca I–III)

Uczelniane lub lokalne
(miejsce I)

II – 6

Zaświadczenie / dyplom / certyfikat
potwierdzający zajęcie miejsca

A–2–1
A–2–2

III – 4

A–2–3

4

A–3–1
Wydane dzieła

Indywidualne

10

Zbiorowe

5

Kopia stron zawierających nazwisko
autora, tytuł publikacji, miejsce,
nazwę czasopisma lub książki, datę
wydania

A–4–1
A–4–2

1. Punkty za poszczególne osiągnięcia artystyczne są sumowane.
2. Złożenie wniosku jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia o zgodności
podanych danych ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych informacji
zagrożone jest odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez UKS przedstawionego osiągnięcia student nie
otrzymuje punktów.
4

4. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta
osiągnięcia, UKS nie przyznaje za nie punktów.
5. Za dziedzinę sztuki uznaje się: literaturę, muzykę, teatr, kinematografię, opiekę nad
zabytkami, twórczość ludową, sztuki wizualne (fotografię, malarstwo, rzeźbę, grafikę),
sztuki użytkowe.
6. Za wydanie dzieła uważa się: książkę, tomik, album, film, sztukę teatralną.
7. Za osiągnięcia artystyczne nie uznaje się działalności artystycznej związanej ze sztuką,
tj. koncertów, wystaw, projekcji filmowych oraz pełnienia w nich funkcji
administracyjnych lub zarządczych w grupach artystycznych.
8. Za konferencję / festiwal / przegląd / olimpiadę uczelnianą uważa się organizowaną
w Akademii Kaliskiej, za krajową – wydarzenie organizowane przez ośrodek polski inny
niż Akademia Kaliska, zaś za międzynarodową uznaje się wydarzenia organizowane
przez ośrodki zagraniczne.
III.

Punkty za osiągnięcia sportowe przyznaje się według poniższej tabeli:

Osiągnięcie

Liczba
punktów

Dokumenty potwierdzające
osiągnięcie

Kod osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie / Mistrzostwa Świata
Miejsce I–III

150

Miejsce IV–VIII

110

Zaświadczenie związku
sportowego

S–1–1
S–1–2

Mistrzostwa Europy
Miejsce I–III

120

Miejsce IV–VIII

90

Zaświadczenie związku
sportowego

S–2–1
S–2–2

Uniwersjada / Akademickie Mistrzostwa Świata / Europy
Miejsce I–III

100

Miejsce IV–VIII

80

Zaświadczenie związku
sportowego

S–3–1
S–3–2

Mistrzostwa Polski
Miejsce I–III

80

Miejsce IV–VI

60

Zaświadczenie związku
sportowego

S–4–1
S–4–2

Mistrzostwa Międzyuczelniane / Wojewódzkie
Miejsce I

50

Miejsce II

30

Miejsce III

10

S–5–1
Zaświadczenie związku
sportowego

S–5–2
S–5–3
5

Klasa sportowa (nadana przez Polski Związek danej dyscypliny)
MM

8

M

4

Zaświadczenie wydane
przez Polski Związek danej
dyscypliny

KS – 1 – 1
KS – 1 – 2

1. Punkty za poszczególne osiągnięcia sportowe są sumowane.
2. Złożenie wniosku jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia o zgodności podanych
danych ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych informacji zagrożone jest
odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez komisję przedstawionego osiągnięcia student nie
otrzymuje punktów.
4. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcia,
komisja nie przyznaje za nie punktów.
5. W sportach indywidualnych w rubryce zajęte miejsce należy wpisać lokatę zajętą
w klasyfikacji indywidualnej. Miejsce zajęte przez drużynę nie jest brane pod uwagę
(nie dotyczy dyscyplin drużynowych, gier).
6. W przypadku posiadania klasy sportowej konieczne jest dołączenie jej potwierdzenia
wydanego przez polski związek danej dyscypliny bądź federację sportową.
Brak zaświadczenia równoważny jest z nieuwzględnieniem punktów za klasę sportową.
IV.

Punkty za średnią ocen przyznaje się według następujących zasad:

1. Punkty stypendialne przyznawane są studentom, którzy za poprzedni rok studiów uzyskali
średnią ocen nie mniejszą jednak niż 4,0000.
2. W przypadku uzyskania średniej ocen mniejszej niż 4,0000 student otrzymuje „0 pkt”.
3. Punkty za wyróżniające wyniki w nauce przyznaje się na podstawie średniej mnożonej przez
współczynnik 20:

PUNKTY = ŚREDNIA * 20

6

