
Załącznik nr 8 
do Regulaminu świadczeń dla studentów Uczelni Korczaka-Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie 

 

 

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ  

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA   

 

1. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku 

akademickim. 

2. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, ocena wniosków dotyczy 

osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia o ile studia 

drugiego stopnia zostały rozpoczęte w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego 

stopnia. 

3. Wnioski są oceniane metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane 

osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona 

liczba punktów [wg poniższej tabeli]. 

4. Do sumy punktów zalicza się punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie 

wyniki sportowe oraz punkty uzyskane za wysoką średnią ocen. 

 

Zakres wartości punktowych za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe 

Osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które będą 
brane pod uwagę 

Punkty 

1. Średnia arytmetyczna ocen 

1a Średnia ocen 5:00-4,96 170 

1b Średnia ocen 4,95-4,80 150 

1c Średnia ocen 4,79-4,60 120 

2. Osiągnięcia naukowe max 30 

2a Udział w projektach badawczych max 10 

 Samodzielne badania [nie dotyczy prac dyplomowych] 10 

Współudział 5 

2b Wydane publikacje max 15 

 Jedna publikacja 5 

 Dwie publikacje 10 

 Powyżej dwóch publikacji 15 

2c Wystąpienia na konferencjach naukowych [jeden 
referat 10 pkt] 

max 10 

2d Certyfikat językowy max 3 



 Certyfikat stopnia C2 3 

Certyfikat stopnia C1 2 

Certyfikat stopnia B2 1 

2e Pozauczelniane nagrody i wyróżnienia max 5 

 Dyplomy, nagrody, wyróżnienia o charakterze 
naukowym – każde poświadczone 

za każde 2 

2f Studia równolegle na drugim kierunku studiów  2 

3. Wysokie wyniki sportowe max 30 

 I stopień – udział w igrzyskach olimpijskich, miejsca 
medalowe w mistrzostwach świata, Europy i polski, 

start w ligach krajowych od drugiej wzwyż 

30 

II stopień – wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie 
w Mistrzostwach Polski Szkolnictwa Wyższego [sporty 

indywidualne i gry zespołowe do 3- go miejsca] 

20 

III stopień – wybitne osiągnięcia uzyskane w 
Mistrzostwach Lig Międzyuczelnianych [sporty 
indywidualne i gry zespołowe do 3-go miejsca] 

10 

4 Osiągnięcia artystyczne max 30 

4a Nagrody i wyróżnienia otrzymane w konkursach, 
festiwalach, przeglądach, koncertach [występy solowe, 
chóru, zespołów kameralnych itp.] każde 
poświadczone 

za każde 10 

4b Wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, 
muzyczne, teatralne, filmowe, fotograficzne [udział w 
wystawach, plenerach, warsztatach] każde 
poświadczone 

za każde 10 

 

 

Wymagane dokumenty 

1. Zaświadczenie o średniej ocen z III roku studiów pierwszego stopnia dla studentów 

ubiegających się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na I roku 

studiów drugiego stopnia, jeśli ukończyli studia pierwszego stopnia w uczelni innej niż 

Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych. 

2. Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki lub kserokopia książki 

tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN; w przypadku rozdziału w książce 

dodatkowo strona tytułowa rozdziału. 

3. Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie lub pierwsza 

strona artykułu z podanym numerem ISSN. Jeśli na pierwszej stronie artykułu nie ma 

numeru ISSN, kserokopia stopki wydawniczej z tym numerem. 

4. Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie studenckiego 

ruchu naukowego, zeszycie naukowym/ specjalistycznym/ fachowym z podanym numerem 

ISSN lub kserokopia pierwszej strony artykułu z nazwiskiem autora i stopki wydawniczej 

czasopisma. 



5. Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się wydawnictwa elektronicznego na nośnikach 

fizycznych [np. CD-ROM, DVD-ROM] z podanym numerem ISBN, numerem wydawcy lub 

kserokopia okładki umożliwiająca ustalenie autorstwa i rok wydania. 

6. Zaświadczenie z wydawnictwa internetowego potwierdzające publikację elektroniczną na 

stronie WWW z numerem ISSN czasopisma elektronicznego nazwiskiem autora, tytułem  

i datą publikacji. 

7. Zaświadczenie lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowego  miejsca w naukowych lub/ 

i artystycznych konkursach, festiwalach lub/ i olimpiadach w roku akademickim, który 

bierze się pod uwagę przy tworzeniu rankingu punktowego.  

8. Zaświadczenie od organizatora konkursu/ festiwalu/ olimpiady o zakwalifikowaniu się   

w drodze eliminacji do finału w naukowym konkursie/ festiwalu/ olimpiadzie 

międzynarodowej, ogólnopolskiej lub uczelnianej.  

9. Zaświadczenie od organizatora konferencji, sympozjum, sesji naukowej, w którym będą  

podane: termin konferencji, sympozjum, sesji naukowej, tytuł wygłoszonego referatu lub 

tytuł przedstawionego posteru. 

10. Kserokopia artykułu zawierająca nazwisko autora i tytuł artykułu lub pierwsza strona 

publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym oraz stopka wydawnicza z podanym 

numerem ISBN lub ISSN. 

11. Zaświadczenie lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowych miejsc w punktowych 

imprezach sportowych. 

12. Zaświadczenia potwierdzające zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do zawodów  

i występy w punktowanych imprezach sportowych. 

 


