
STYPENDIUM REKTORA 

 

        Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który: 

1. uzyskał wyróżniające wyniki w nauce lub 

2. uzyskał osiągnięcia naukowe lub 

3. uzyskał osiągnięcia artystyczne lub 

4. uzyskał osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 

krajowym. 

               O przyznanie ww. stypendium może ubiegać się student każdego roku studiów.                

W przypadku studentów pierwszego roku studiów uzupełniających magisterskich,                             

o świadczenie mogą ubiegać się wyłącznie studenci którzy rozpoczęli te studia w ciągu roku 

od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

            O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok 

studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest; 

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 

centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, 

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

Stypendium rektora  przyznaje się nie więcej niż  10% studentów na określonym kierunku 

studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być 

przyznane 1 studentowi. 

Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta, na okres roku akademickiego                             

a wypłacane przez okres 9 miesięcy. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej 

uczelni, a starają się o przyznanie ww. świadczenia z uwagi na wyróżniające wyniki w nauce 

( wysoką średnią ocen ), zobowiązani są do przedłożenia (oprócz wypełnionego wniosku) 

zaświadczenia z poprzedniej uczelni o wysokości średniej ocen uzyskanej na III roku 

studiów. Absolwenci Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego                        

w Lesznie składają tylko wniosek bez konieczności dostarczenia zaświadczenia o średniej 

ocen. W przypadku o starania się o przyznanie stypendium rektora z uwagi na osiągnięcia 

naukowe, artystyczne lub sportowe do wniosku o przyznanie stypendium wymagane jest 

dołączenie odpowiednich dokumentów poświadczających uzyskane osiągnięcia. 

 

Stypendium rektora  z tytułu wyróżniających wyników w nauce ( wysokiej średniej 

ocen)  może otrzymać student, który: 

1. zaliczył bezwarunkowo poprzedni rok studiów, 

2. uzyskał średnią ocen, która klasyfikuje go na liście rankingowej  



Podstawą obliczenia średniej z ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim są oceny 

uzyskane z przedmiotów kończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną zgodnie z 

ustalonym planem studiów. Średnia ocen nie może być niższa niż 4,80. 

Średnia ocen uzyskanych za ostatni 

rok studiów 

Ilość przyznanych 

punktów 

4,80 – 4,85 2 

4,86 – 4,90 3 

4,91 – 5,00 4 

     

Stypendium Rektora z tytułu posiadania osiągnięć naukowych może otrzymać student, 

który w poprzednim roku studiów uzyskał największą liczbę punktów za osiągnięcia naukowe 

na danym kierunku i znajduje się na liście rankingowej. 

Rodzaje osiągnięć naukowych wraz z punktacją: 

1. Konferencje naukowe i członkostwo w komitecie organizacyjnym 

Czynny udział w konferencji polega na wygłoszeniu referatu, powinien być odpowiednio 

udokumentowany np. certyfikatem, harmonogramem konferencji poświadczonym 

podpisem organizatora. 

Czynny udział w konferencji 

(referat, komunikat) 

Ilość przyznanych 

punktów 

lokalnej  2 

regionalnej 3 

ogólnopolskiej 4 

międzynarodowej  5 

 

2. Publikacje 

Publikacja musi być odpowiednio udokumentowana, np. poświadczona przez redaktora  

naczelnego lub inną uprawnioną do tego osobę. 

Rodzaj publikacji Ilość przyznanych 

punktów 

Recenzowanie artykułu w czasopiśmie posiadającym numer 

ISDN, ISNN 

4 

Recenzowanie artykułu w książce / monografii i czasopiśmie 5 

Redagowanie książki, zeszytów naukowych, czasopisma 6 

Rozdział w książce / monografii, której student jest autorem 7 

Książka / monografia, której autorem jest student 8 

   



3. Udział w konkursach 

 Punktowane są jedynie konkursy związane z działalnością naukową danego studenta                      

o  charakterze merytorycznym. Udział w konkursie musi być udokumentowany dyplomem 

lub innym dokumentem  poświadczonym przez organizatora konkursu. 

Rodzaj osiągnięcia Ilość przyznanych 

punktów 

Miejsce I-III w konkursie regionalnym (międzyuczelnianym) 4 

Finalista w konkursie ogólnopolskim 5 

Laureat w konkursie ogólnopolskim 6 

Finalista konkursu międzynarodowego 7 

Laureat konkursu międzynarodowego 8 

                                  

4. Praktyki i staże nieobjęte programem studiów a związane ze studiowanym 

kierunkiem, odpowiednio udokumentowane i poświadczone przez instytucję, w której 

student  je zrealizował otrzymują 1 punkt (np. praktyki niepłatne, wolontariaty). 

 

5. Koła naukowe 

 Punktowane będzie uczestnictwo tylko w jednym kole naukowym. Aktywność w kole 

naukowym musi być poświadczona przez opiekuna koła oraz                        

przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego koła. Sama przynależność do koła                                  

naukowego nie jest uznawana jako aktywne uczestnictwo  i z tego tytułu nie przysługują                      

punkty. 

Aktywne uczestnictwo w kole naukowym Ilość przyznanych 

punktów 

na poziomie zwykłego członka koła 1 

poprzez działanie w zarządzie koła 2 

Poprzez działanie w radzie kół naukowych                        

(np. międzyuczelnianych)  

3 

         

Stypendium Rektora z tytułu posiadania osiągnięć artystycznych może otrzymać student, 

który w poprzednim roku studiów uzyskał osiągnięcia artystyczne, które klasyfikują go na 

liście rankingowej i którzy uzyskali największą liczbę punktów za osiągnięcie artystyczne. 

 

 

 

 



Osiągnięcia artystyczne wraz z przyznanymi punktami: 

Rodzaj osiągnięcia Ilość przyznanych 

punktów 

Miejsce I-III w konkursach, przeglądach, festiwalach oraz 

przedsięwzięciach (zasięg regionalny) 

4 

Miejsce IV-V w konkursach, przeglądach, festiwalach oraz 

przedsięwzięciach (zasięg ogólnopolski) 

5 

Miejsce I-III w konkursach, przeglądach, festiwalach oraz 

przedsięwzięciach (zasięg ogólnopolski) 

6 

Miejsce IV-V w konkursach, przeglądach, festiwalach oraz 

przedsięwzięciach (zasięg międzynarodowy) 

7 

Miejsce I-III w konkursach, przeglądach, festiwalach oraz 

przedsięwzięciach (zasięg międzynarodowy) 

8 

 

Stypendium Rektora z tytułu posiadania osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co 

najmniej na poziomie krajowym może otrzymać student, który w poprzednim roku studiów 

uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

które klasyfikują go na liście rankingowej . 

Wyniki sportowe wraz z przyznanymi punktami: 

 

Rodzaj osiągnięcia 

Ilość 

przyznanych 

punktów 

Miejsce I-III na mistrzostwach Polski, pucharze Polski, akademickich 

mistrzostwach Polski 

6 

Miejsce VI-X na mistrzostwach świata, pucharze świata, akademickich 

mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, pucharze Europy, 

akademickich mistrzostwach Europy 

7 

Miejsce IV-V na mistrzostwach świata, pucharze świata, akademickich 

mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, pucharze Europy, 

akademickich mistrzostwach Europy 

8 

Miejsce I-III na mistrzostwach świata, pucharze świata, akademickich 

mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, pucharze Europy, 

akademickich mistrzostwach Europy 

9 

Udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich 10 

 

 


