Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA
STYPENDIUM REKTORA
1. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim.
2.Wnioski są oceniane metodą punktową, tj. za średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe,
artystyczne lub osiągnięcia sportowe, przyznawana jest określona liczba punktów (wg poniższej tabeli).
3. Do sumy punktów zalicza się punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe oraz
punkty uzyskane za średnią ocen.
4. Punkty za średnią ocen wylicza się mnożąc przez 10 średnią arytmetyczną ocen końcowych z pięcioma
miejscami po przecinku. Również w przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli
studia pierwszego stopnia w uczelni innej niż Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi mnożąc przez
10 średnią arytmetyczną ocen z pięcioma miejscami po przecinku.
5. Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz, np. w przypadku wygłoszenia tego samego referatu na
wielu konferencjach, należy podać tę, która jest najwyżej punktowana.
6. 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 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1263 i 1669, z późn. zm.).

Zakres wartości punktowych za osiągnięcia naukowe, artystyczne
Osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które
Punkty
będą brane pod uwagę
Średnia ocen:

1

2

3

Liczba punktów za
Średnią ocen:
Punkty=średnia*10

Średnia 4,10 lub wyższa
Osiągnięcia naukowe:
Publikacja lub przekład książki o charakterze naukowym
Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym w
aktualnym, wykazie czasopism punktowanych (lista A i B),
ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rozdział w książce o charakterze naukowym
Publikacja artykułu w czasopiśmie uczelnianym i / lub w zeszycie
naukowym
Czynny udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach,
sesjach naukowych (w tym publikacja w czasopiśmie
pokonferencyjnym)
Czynny udział w ogólnopolskich konferencjach, sympozjach,
sesjach naukowych (w tym publikacja w czasopiśmie
pokonferencyjnym)
Wyróżniająca się aktywność w kole naukowym (osiągnięcia
organizacyjne, referat, współpraca z mediami lokalnymi):
- niski poziom zaangażowania (zaopiniowany przez opiekuna koła
naukowego) – 1 punkt
- wysoki poziom zaangażowania (zaopiniowany przez opiekuna
koła naukowego) – 2 punkty
Osiągnięcia artystyczne/dziennikarskie/medialne:
Publikacja książki lub albumu fotograficznego, wystawa dzieła
artystycznego
Publikacja utworu literackiego lub wypowiedzi dziennikarskiej w
1

10 punktów
7 punktów
5 punktów
3 punkty
3 punkty

2 punkty

Maksimum 2 punkty

5 punktów
Maksimum 7 punktów
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dowolnym gatunku w:
-wydawnictwie samodzielnym – 5 punktów
-wydaniu zbiorowym oraz dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu
ogólnopolskim – 4 punktów
-w wydawnictwie lokalnym lub uczelnianym – 3 punkty
-w radio lub telewizji o zasięgu ogólnopolskim – 4 punkty
-w radio lub telewizji lokalnej lub regionalnej – 2 punkty
-w Internecie – 1 punkt
Miejsce medalowe w artystycznych
olimpiadach/festiwalach/konkursach:
- międzynarodowych – 4 punkty
-ogólnopolskich – 3 punkty
-uczelnianych lub lokalnych – 2 punkty
Osiągnięcia sportowe:
zajęcie medalowego miejsca w zawodach rangi Mistrzostw
Kontynentu lub Świata
zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski
Posiadanie statusu członka kadry narodowej
Zajęcie medalowego miejsca w Akademickich Mistrzostwach
Polski
Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji i występ w zawodach
finałowych Akademickich Mistrzostw Polski lub zajęcia
medalowego miejsca indywidualnie lub drużynowo w
Mistrzostwach Polski Uczelni Niepublicznych
zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji danej dyscypliny
sportowej w rankingu Ligi Akademickiej
zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej szkół
wyższych Ligi Akademickiej
Zdobycie Sportowej Klasy Mistrzowskiej Międzynarodowej

Maksimum 4 punkty

16 punktów
14 punktów
10 punktów
6 punktów
6 punktów

4 punkty
2 punkty
7 punktów

Przykładowe osiągnięcia, które nie będą brane pod uwagę:
1. Średnia poniżej 4,1 = 0 punktów
2. Średnia na innym kierunku studiów.
3. Publikacje o charakterze nienaukowym (np. relacja z konferencji).
4. Artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub w druku.
5. Bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych.
6. Udział w wykładach otwartych, warsztatach lub spotkaniach panelowych oraz w spotkaniach
z przedstawicielami firm lub instytucji.
7. Udział w konkursach, festiwalach i olimpiadach oraz eliminacjach do konkursów, festiwali i olimpiad.
8. Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe.
9. Inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne (np. nagrody rektora lub
dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje).
Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen z pięcioma miejscami po przecinku za III rok studiów
pierwszego stopnia oraz datą obrony dla studentów ubiegających się o stypendium rektora na I roku studiów
magisterskich uzupełniających, jeśli ukończyli studia pierwszego stopnia w uczelni innej niż Społeczna
Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi.
2. Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki lub kserokopia strony tytułowej i stopki
wydawniczej z numerem ISBN; w przypadku rozdziału w książce dodatkowo strona tytułowa rozdziału.
3. Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki zawierającej rozdział autorstwa studenta
lub zamieszczeniu dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej; kserokopia strony tytułowej i stopki
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wydawniczej z numerem ISBN i dodatkowo strona tytułowa rozdziału z nazwiskiem autora lub
spis treści z tytułem rozdziału i nazwiskiem autora.
4. 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 czasopisma z tym numerem. W przypadku artykułów naukowych najwyżej będą
punktowane artykuły z ostatniego ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ujednoliconego wykazu czasopism punktowanych (lista A i B).
5. 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.
6. 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
wydawnictwa umożliwiająca ustalenie autorstwa i rok wydania.
7. Zaświadczenie wydawnictwa internetowego potwierdzające publikację elektroniczną na stronie WWW
z numerem ISSN czasopisma elektronicznego, nazwiskiem autora, tytułem i datą publikacji.
8. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowego miejsca w naukowych lub/i
artystycznych konkursach, festiwalach lub/i olimpiadach dla studentów w roku akademickim,
który bierze się pod uwagę przy tworzeniu rankingu punktowego.
9. Zaświadczenie od organizatora konkursu/festiwalu/olimpiady o zakwalifikowaniu się w drodze eliminacji
do finału w naukowym konkursie/festiwalu/olimpiadzie międzynarodowej, ogólnopolskiej lub uczelnianej.
10. Zaświadczenia od organizatora konferencji, sympozjum, sesji naukowej w których będą podane: termin
konferencji, sympozjum, sesji naukowej, tytuł wygłoszonego referatu lub tytuły przedstawionego posteru.
11. Kserokopia artykułu zawierająca nazwisko autora i tytuł artykułu lub pierwsza strona publikacji
w wydawnictwie pokonferencyjnym oraz stopka wydawnicza wydawnictwa z podanym numerem ISBN lub
ISSN.
12. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu członka kadry narodowej.
13. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowych miejsc w punktowanych imprezach
sportowych.
14. Zaświadczenia potwierdzające zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do zawodów i występy w
punktowanych imprezach sportowych.
15. Zaświadczenie z biura projektów w Łodzi potwierdzające aktywny udział w projektach
dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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