
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 14 września 2017 r. 
 
 

w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania  
stypendium rektora dla najlepszych studentów 

 
 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zarządzenie określa szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwanego dalej „stypendium rektora”, w tym: 
a) szczegółowe kryteria i tryb udzielania stypendium rektora; 
b) wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora. 

 
§ 2 

 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę  
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. 
zm.). 
 

§ 3 
 

Traci moc Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 
59/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.  

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
                                                                                                              REKTOR 

                  /-/prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 

 
 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/ K. Klapsa 

 
 



Załącznik do zarządzenia nr 90/2017 Rektora 
      Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 14 września 2017 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania 
wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych 
studentów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
USTALANIA WYSOKO ŚCI, PRZYZNAWANIA  

I WYPŁACANIA STYPENDIUM REKTORA  
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 
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W KONINIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrzesień 2017 r.  



ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 
Regulamin stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwany dalej „Regulaminem”, określa 
zasady funkcjonowania systemu pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie, zwanej dalej „Uczelnią”, w zakresie stypendium rektora dla najlepszych 
studentów,  
w rozumieniu art. 173 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”. 
 

§ 2 
 
1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej „stypendium rektora”,  

jest świadczeniem pomocy materialnej, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3 i w art. 181 Ustawy. 
 
2. Stypendia rektora są przyznawane na wniosek studenta przez rektora. 

 
3. Rektor na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego przekazuje uprawnienia w zakresie 

przyznawania stypendium rektora Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 
 

4. Wysokości stypendium rektora ustalana są przez rektora w porozumieniu z przedstawicielami 
Samorządu Studentów. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
 

UPRAWNIENIA DO OTRZYMYWANIA STYPENDIUM REKTORA 
 

§ 3 
 
1. Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok akademicki: 

- wysoką średnią ocen (wyliczoną zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów PWSZ  
w Koninie przez pracownika dziekanatu), i/lub 

- wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, i/lub  
- osiągnięcia naukowe, i/lub 
- osiągnięcia artystyczne. 

 
2. O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu 

pierwszego roku studiów na studiach pierwszego stopnia. 
 
3. O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego 

stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił 
kryteria określone odpowiednio w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 

 
4. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia 

egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub 
finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o 
systemie oświaty. 

 
5. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium 

rektora tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.  



 
6. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku 

studiów, nie przysługuje stypendium rektora, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu 
studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, 
jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

 
7. Za rok akademicki, w którym jeden z semestrów nauki był zaliczony warunkowo, stypendium 

rektora nie przysługuje. 
 
8. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który w poprzednim roku akademickim powtarzał 

rok lub semestr studiów. 
 

9. Stypendium rektora nie może otrzymać osoba, która w roku branym pod uwagę przy wyliczaniu 
średniej nie zaliczyła wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. 

 
10.  Jeżeli w okresie pobierania stypendium rektora, student zostanie skierowany na urlop, wypłatę 

wstrzymuje się. Po powrocie z urlopu student może wystąpić do rektora o zgodę na wypłatę 
wstrzymanego stypendium. 

 
11.  Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendia ministra za wybitne 

osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy 
materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu 
terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
 

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA 
ORAZ TERMINY I FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 
§ 4 

 
1. Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta. 

 
2. Terminy składania wniosków na dany rok akademicki określa odrębne Zarządzenie Rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.  
 

3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora wypełniony w formie elektronicznej i wydrukowany, 
wraz z zebranymi zaświadczeniami należy złożyć w Biurze Pomocy Materialnej w określonych 
terminach, podanych studentom do wiadomości w Zarządzeniu Rektora. 
 

4. Wersję elektroniczną wniosku o przyznanie stypendium rektora, student przesyła na adres mailowy 
Biura Pomocy Materialnej przed złożeniem dokumentów w „wersji papierowej” w Biurze Pomocy 
Materialnej. 

 
5. Stypendium rektora przyznaje się raz w roku, po semestrze letnim, na okres roku akademickiego  

(od października do czerwca). Jeżeli z uwagi na czas trwania studiów lub organizację roku, nauka 
kończy się po zaliczeniu semestru zimowego, wówczas świadczenie przyznawane jest na pięć 
miesięcy.  

 
 
 
 



 
ROZDZIAŁ IV 

 
ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA  

 
§ 5 

 
1. Student ubiegający się o stypendium rektora, winien przedłożyć dokumenty potwierdzające 

uzyskane w poprzednim roku akademickim wysokie wyniki sportowe/artystyczne (np. dyplomy, 
zaświadczenia wydane przez klub sportowy/organizatorów) lub osiągnięcia naukowe (np. 
potwierdzenie wygłoszenia referatu, kserokopię okładki i spisu treści publikacji). Wszelkie 
zaświadczenia/dyplomy powinny być wystawione imiennie. 

 
2. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, jeżeli uzyska co najmniej 42 punkty, 

obliczone zgodnie z zasadą określoną w ust. 7 pkt 1. 
 
3. Stypendium rektora w danym roku akademickim może otrzymać nie więcej niż 10% studentów 

każdego kierunku studiów. 
Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może 
być przyznane jednemu studentowi. 

 
4. Odwoławcza Komisja Stypendialna w oparciu o przepisy ust. 3 ustala liczbę studentów na każdym 

kierunku studiów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora. 
 

5. Za 100% studentów uważa się wszystkich studentów posiadających status studenta i wpisanych na 
semestr zimowy danego roku akademickiego na dzień 20 października roku akademickiego. Do 
100% studentów wlicza się także studentów powtarzających semestr studiów, oczekujących na 
powtarzanie semestru, przebywających na urlopie od zajęć i przebywających na studiach 
częściowych za granicą oraz studenci oczekujący na obronę.  

 
6. Lista rankingowa najlepszych studentów jest ustalana odrębnie dla studentów studiujących na 

pierwszym i drugim stopniu danego kierunku, a w sytuacji, gdy na danym kierunku prowadzony 
był nabór na semestr zimowy oraz nabór na semestr letni, odrębnie dla tych naborów.  

 
7. Lista rankingowa najlepszych studentów danego kierunku studiów sporządzona jest na podstawie 

uzyskanej przez studentów sumy punktów, liczonej wg zasady: 
1) średnia ocen x 10 = max 50 punktów (jednak nie mniej niż 42 punkty), 
2) wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – max 15 

punktów, 
3) osiągnięcia naukowe – max 15 punktów, 
4) osiągnięcia artystyczne – max 10 punktów. 

 
8. W przypadku, gdy 10% najlepszych studentów stanowi liczba niecałkowita stosuje się zaokrąglenie 

matematyczne w dół do liczby całkowitej (w momencie <5 liczby po przecinku) oraz w górę do 
liczby całkowitej (w momencie liczby = bądź >5 po przecinku). 

 
9. Jeżeli zamknięcie listy najlepszych studentów, zgodnie z przyjętymi zasadami, nie jest możliwe 

z powodu uzyskania takiej samej liczby punktów, należy zastosować kryteria podane w ust. 10. 
  

10.  Na liście najlepszych studentów pozostają osoby, które oprócz punktów za średnią ocen uzyskały 
więcej punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i/lub sportowe. Skreślane natomiast są 
kolejno osoby, które: 
1) uzyskały niższą średnią ocen, liczoną bez zaokrągleń, 
2) uzyskały więcej ocen dostatecznych, dostatecznych plus, dobrych, dobrych plus, 
3) spośród ocen cząstkowych uzyskały mniej ocen bardzo dobrych. 



 
 

11.  Jeżeli pomimo zastosowania wszystkich metod eliminacji, wymienionych w ust. 10, nie będzie 
można zamknąć listy najlepszych studentów danego kierunku, z listy zostaną skreślone wszystkie 
osoby, których nie można zweryfikować wg zasad podanych powyżej.  

 
12.  Rektor przyznaje punkty studentom mającym wysokie wyniki sportowe według następujących 

kryteriów i zasad: 
1) za zdobycie w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub na 

Uniwersjadzie indywidualnie miejsca od 1. do 10. lub drużynowo od 1. do 5. – 15 punktów, 
2) za zdobycie w Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Akademickich 

Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski 
indywidualnie miejsca od 1. do 10. lub drużynowo miejsca od 1.do 5., członkostwo w kadrze 
narodowej oraz występy w ekstraklasie – 10 punktów, 

3) za zajęcie w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych (w tym Mistrzostwa Polski I roczników), 
Pucharze Polski lub półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski (strefa) indywidualnie 
miejsca od 1 do 10 lub drużynowo miejsca od 1. do 5., występy w I i II lidze – 5 punktów, 

4) student uzyskuje punkty wyłącznie za jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie sportowe, 
5) osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym (igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata/krajowe, 

puchar świata/kontynentu/kraju) muszą być potwierdzone zaświadczeniem odpowiedniego 
związku sportowego, 

6) osiągnięcia w ramach sportu akademickiego potwierdzone muszą być potwierdzone przez 
właściwe środowiskowe organizacje Akademickiego Związku Sportowego, 

7) punktacja obowiązuje także w przypadku osiągnięć w sporcie osób niepełnosprawnych. 
 

13.  Rektor przyznaje studentom punkty za osiągnięcia naukowe według następujących kryteriów 
i zasad:  
1) publikacja naukowa w książce lub czasopiśmie recenzowanym, miejsce medalowe 

w międzynarodowych i/lub ogólnopolskich konkursach lub olimpiadach naukowych – 
6 punktów, 

2) czynny udział w konferencji lub sympozjum/seminarium naukowym, (wystąpienie, poster, 
prezentacja multimedialna) – 3 punkty, z zastrzeżeniem, że udział w kolejnej konferencji lub 
sympozjum naukowym z tym samym wystąpieniem nie będzie dodatkowo punktowany, 

3) punkty za poszczególne osiągnięcia naukowe są sumowane, 
4) za osiągnięcia naukowe nie uznaje się samego członkostwa w kołach naukowych i innych 

organizacjach ani pełnienia w nich funkcji administracyjnych lub zarządczych.  
 

14.  Rektor przyznaje studentom punkty za osiągnięcia artystyczne według następujących kryteriów 
i zasad:  
1) za zdobycie w konkursach, przeglądach, festiwalach i przedsięwzięciach artystycznych 

o zasięgu międzynarodowym miejsca od 1. do 5. – 10 punktów, 
2) za zdobycie w konkursach, przeglądach, festiwalach i przedsięwzięciach artystycznych 

o zasięgu ogólnopolskim miejsca od 1. do 5. – 5 punktów. 
3) za dziedzinę sztuki uznaje się fotografię, kinematografię, literaturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę, 

sztukę użytkową, muzykę, taniec i teatr, 
4) student uzyskuje punkty wyłącznie za jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie artystyczne, 
5) za osiągnięcia artystyczne nie uznaje się działalności organizacyjnej związanej ze sztuką,  

tj. koncertów, wystaw, projekcji filmowych oraz pełnienia funkcji administracyjnych  
lub zarządczych w grupach artystycznych,  

6) czynny udział w działalności Uczelnianego Chóru Akademickiego – 1 punkt, 
7) osiągnięcia artystyczne muszą być potwierdzone przez dyplom/certyfikat i/lub zaświadczenie 

organizatora/opiekuna (dotyczy Uczelnianego Chóru Akademickiego). 
 



15.  W przypadku studentów rozpoczynających studia na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, 
średnia ocen, o której mowa w § 3 ust. 1, wyliczana jest przez uczelnię, na której student ukończył 
studia pierwszego stopnia. 

 
16.  Stypendium rektora przyznawane jest w następujących progach: 

1) próg I – powyżej 49,0 punktów, 
2) próg II – od 45,1 do 49,0 punktów, 
3) próg III – od 42,0 do 45,0 punktów. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
§ 6 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu 
przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i Ustawy. 

 
§ 7 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 
 
 
 
Wykaz załączników: 
Załącznik – wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 


