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ZARZĄDZENIE NR 235/2019 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej  

z dnia 30 września 2019 r.  

  

w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej, artystycznej i sportowej studenta 

uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora   

  

  

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), § 15 ust. 2, 4 i 5 i § 24 Regulaminu ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz trybu i kryteriów ich 

przyznawania dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora APS Nr 234/19 z dnia 30 września 2019 r. – w 

porozumieniu z samorządem studenckim – zarządzam, co następuje:  

  

§ 1  

1. Stypendium rektora dla studentów za wyróżniające wyniki w nauce może być stypendium 

pierwszego lub drugiego stopnia.   

2. Stypendium rektora pierwszego stopnia za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, może 

otrzymać student, który osiągnął w minionym roku akademickim średnią ocen co najmniej 

4,90.   

3. Stypendium rektora drugiego stopnia za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, może 

otrzymać student, który osiągnął w minionym roku akademickim średnią ocen w przedziale 

4,60 – 4,89.   

  

§ 2  

1. Stypendium rektora dla studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia 

sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym może być stypendium 

pierwszego lub drugiego stopnia.   

2. Stypendium rektora pierwszego stopnia za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 może być 

przyznane studentowi, który uzyskał nie mniej niż 71 punktów.   

3. Stypendium rektora drugiego stopnia za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 może być 

przyznane studentowi, który uzyskał od 40 do 70 punktów.   

4. Stypendium, o którym mowa powyżej może otrzymać student, który udokumentuje swoją 

działalność naukową, artystyczną lub sportową. Udokumentowana działalność musi mieć 

miejsce podczas minionego roku akademickiego.  

 

§ 3  

Udokumentowana działalność naukowa, artystyczna lub sportowa oceniana jest według 

następujących kryteriów:  
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1) Osiągnięcia naukowe  

  

  

Kategoria osiągnięć  

  

Schemat opisu osiągnięć  

  

Rodzaj potwierdzenia  

  

Recenzowana publikacja 

naukowa  w formie książki 

– autorstwo całości książki  

  

 40 pkt.  

  Tytuł publikacji,   

 język publikacji,  

 wydawnictwo,  

 data publikacji (data 

druku).  

1) Zaświadczenie wydawcy 

zawierające miejsce i datę 

wydania lub kopia 

pierwszych stron 

publikacji zawierających 

imię, nazwisko autora, 

tytuł, nazwę 

wydawnictwa, miejsce i 

datę wydania.  

 

Publikacja naukowa   

w czasopiśmie, publikacja w 

zeszycie naukowym, 

materiałach  

pokonferencyjnych, publikacja 

naukowa będąca fragmentem 

książki  

  

20 pkt.  

 Tytuł publikacji 

(artykułu/rozdziału książki), 

 miejsce publikacji (nazwa 

czasopisma/tytuł książki),  

 rodzaj publikacji (artykuł 

w czasopiśmie/publikacja 

książkowa/monografia/ 

publikacja 

pokonferencyjna/redakcja 

merytoryczna, etc.),  

 język publikacji,  

 autorstwo (procentowy 

wkład),   wydawnictwo,  

 data publikacji (data 

druku).  

1) Zaświadczenie wydawcy 

zawierające miejsce i datę 

wydania lub kopia 

pierwszych stron publikacji 

zawierających imię, 

nazwisko autora, tytuł, 

nazwę wydawnictwa, 

miejsce i datę wydania.  

2) Oświadczenie o 

procentowym wkładzie pracy 

składane wspólnie przez 

wszystkich autorów projektu  

(zał. 1).  

Udział w projektach 

badawczych  o 

charakterze naukowym  

  

30 pkt.  

 Okres uczestnictwa w 

projekcie,   nazwa 

jednostki uczelni lub nazwa 

instytucji prowadzącej projekt,  

 opis wykonywanych zadań, 

  autorstwo (procentowy 

wkład).  

1) Zaświadczenie instytucji 

lub organizacji prowadzącej 

projekt. 2) Oświadczenie 

koordynatora projektu o 

procentowym wkładzie pracy  

uczestników (zał. 2).   

  

W przypadku projektów 

realizowanych przez jednostki 

Akademii oświadczenie o 

procentowym wkładzie pracy 

składają wspólnie wszyscy 
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autorzy projektu (zał. 1).  

  

Wystąpienie na konferencjach 

naukowych krajowych  

  

20 pkt.  

  

 Data i miejsce 

konferencji,   nazwa 

konferencji,  

 rodzaj wystąpienia 

(wygłoszony  

referat, poster), 

 tytuł 

wystąpienia.  

1) Zaświadczenie organizatora 

konferencji.  

2) Kopia programu konferencji 

zawierającego nazwisko.  

3) Kopia prezentowanych 

materiałów (wydrukowana 

prezentacja/notatki, projekt 

graficzny posteru).  4) 

Oświadczenie o 

procentowym wkładzie 

pracy składane wspólnie 

przez wszystkich autorów 

projektu  

(zał. 1).  

  

Wystąpienie na 

konferencjach naukowych 

międzynarodowych  

  

30 pkt.  

 Data i miejsce 

konferencji,   nazwa 

konferencji,  

 rodzaj wystąpienia 

(wygłoszony  

referat, poster), 

 tytuł 

wystąpienia.  

1) Zaświadczenie organizatora 

konferencji.  

2) Kopia programu konferencji 

zawierającego nazwisko.  

3) Kopia prezentowanych 

materiałów (wydrukowana 

prezentacja/notatki, projekt 

graficzny posteru).  4) 

Oświadczenie o 

procentowym wkładzie 

pracy składane wspólnie 

przez wszystkich autorów 

projektu  

(zał. 1).  
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Zajęcie I-III miejsca   

w naukowych konkursach 

uczelnianych, 

ogólnopolskich, eliminacjach 

krajowych  do konkursów 

międzynarodowych do 30 

pkt.  

  

I miejsce – 30 pkt.  

  Nazwa konkursu,  

 organizator,   uzyskane 

miejsce,   data i 

miejsce uzyskania nagrody.  

1) Zaświadczenie organizatora 

konkursu o miejscu lub 

dyplom potwierdzający 

zdobyte miejsce.   

II miejsce – 25 pkt.  

III miejsce – 20 pkt.  

  

  

Zajęcie I-III miejsca  

w naukowych 

konkursach 

międzynarodowych 

do 40 pkt.  

  

I miejsce – 40 pkt.  

II miejsce – 35 pkt.  

III miejsce – 30 pkt.  

  

  Nazwa konkursu,  

 organizator,   uzyskane 

miejsce,   data i 

miejsce uzyskania nagrody.  

1) Zaświadczenie organizatora 

konkursu o miejscu lub 

dyplom potwierdzający 

zdobyte miejsce.  

  

2) Osiągnięcia artystyczne  

  

  

Kategoria osiągnięć  

  

  

Schemat opisu osiągnięć  

   

Rodzaj potwierdzenia  

Wystawienie dzieła 

artystycznego z poza planu, w 

tym plastycznego, muzycznego, 

teatralnego  

do 25 pkt.  

  

wystawienie indywidualne 25 

pkt. wystawienie grupowe      15 

pkt.  

 Tytuł dzieła artystycznego 

(pracy plastycznej/utworu 

muzycznego/ sztuki teatralnej, 

etc.),  

miejsce publikacji lub prezentacji 

(nazwa 

wystawy/galerii/teatru/ 

koncertu, etc.), dokładna data 

prezentacji dzieła lub 

publikacji dzieła, rodzaj 

wystawienia  

(indywidualne/grupowe), numer 

ISAN (jeśli nadany).  

1)  

Zaświadczenie wydawcy lub 

zaświadczenie organizatora 

(kuratora) lub kopia 

(zdjęcie) dzieła 

artystycznego.  
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Udział w projektach 

artystycznych  i edukacyjnych 

prowadzonych przez uczelnię 

lub we współpracy z innym 

ośrodkiem akademickim lub 

kulturalnym do 20 pkt.  

  

kierownik projektu  20 pkt.  

główny wykonawca   15 

pkt. wykonawca                

10 pkt.  

  

  Okres uczestnictwa 

w projekcie,   nazwa 

jednostki uczelni lub nazwa 

instytucji prowadzącej 

projekt artystyczny,  

pełniona funkcja w projekcie 

(kierownik projektu/główny  

wykonawca/wykonawca, 

etc.), opis 

wykonywanych zadań, 

cel i efekty udziału lub 

współpracy.  

1)  

Zaświadczenie instytucji 

prowadzącej projekt 

artystyczny lub 

zaświadczenie kierownika 

artystycznego projektu.  

  

Publikacje artystyczne w 

katalogach, czasopismach 

artystycznych,  z 

wykorzystaniem pracy do 

20 pkt.  

  

autor        20 pkt. 

współautorstwo 15 pkt.  

 Miejsce publikacji (nazwa 

czasopisma/tytuł 

katalogu), rodzaj 

publikacji  

(fotografia/grafika/obraz/rysu

nek etc.),   język 

publikacji,  

  autorstwo 

(autor/współautorstwo),   

 wydawnictwo,   data 

publikacji (data druku/data 

dostępu).  

1)  

Zaświadczenie wydawcy lub 

kopia stron zawierających 

nazwisko autora, tytuł 

publikacji, nazwę 

czasopisma lub książki, 

miejsce i data wydania.  

Nagrody w 

konkursach do 30 

pkt.  

  

o zasięgu:  

  

międzynarodowym    30 

pkt. ogólnopolskim            

20 pkt.  

regionalnym              15 pkt.  

  

   Data i miejsce uzyskania 

nagrody,  

 nazwa konkursu,  

uzyskane miejsce,  

nazwa organizatora 

konkursu.  

1)  

Zaświadczenie organizatora 

konkursu lub dyplom 

(certyfikat).  
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3) Osiągnięcia sportowe  

  

  

Kategoria osiągnięć  

  

  

Schemat opisu 

osiągnięć  

  
Rodzaj 

potwierdzenia  

  

Uwagi  

Zdobycie I - III 

miejsca  przez 

reprezentanta   

Akademii Pedagogiki 

Specjalnej  w Akademickich 

Mistrzostwach Polski  

  

do 50 pkt.  

  

1 miejsce 50 pkt.  

  

2 miejsce 45 pkt.  

  

3 miejsce 40 pkt.  

 Data/daty i 

miejsce 

zawodów,   

  uzyskane 

miejsce,   

 dyscyplina 

sportowa,    numer 

legitymacji ISIC 

AZS,   

 data wstąpienia  

do KU AZS 

APS.  

1)  

Zaświadczenie od 

prezesa KU AZS 

APS lub 

organizatora 

zawodów.  

Reprezentowanie 

Akademii  

Pedagogiki Specjalnej 

podczas 
Akademickich  

Mistrzostw Polski 

–  bez względu  

na liczbę występów  

w zawodach rangi 

krajowej, punkty mogą 

być przyznane tylko 

raz.  

 

Zdobycie I – III 

miejsca w 

Mistrzostwach 
Polski  

  

do 50 pkt.  

  

1 miejsce 50 pkt.  

  

2 miejsce 45 pkt.  

  

3 miejsce 40 pkt.  

 Data/daty i 

miejsce 

zawodów,  

uzyskane 

miejsce,  

dyscyplina 

sportowa.  

1) Zaświadczenie  

od Związku 

Sportowego 

właściwego dla 

danej  

dyscypliny 

sportowej lub 

organizatora 

zawodów.  

Bez względu na liczbę 

występów w 

zawodach rangi 

krajowej punkty mogą 

być przyznane tylko 

raz.  

Zdobycie I – III 

miejsca  przez 

reprezentanta   

Akademii Pedagogiki 

Specjalnej  w Akademickich 
Mistrzostwach Europy  

  

do 60 pkt.  

  

1 miejsce 60 pkt.  

  

2 miejsce 55 pkt.  

 Data/daty i 

miejsce 

zawodów,   

 

 uzyskane 

miejsce,   

 dyscyplina 

sportowa,   

 numer 

legitymacji ISIC 

1) Zaświadczenie od 

prezesa KU AZS APS, 

Zarządu  

Głównego AZS lub 

organizatora zawodów.  

Reprezentowanie 

Akademii  

Pedagogiki Specjalnej 

podczas 
Akademickich  

Mistrzostw Europy 

–  bez względu  

na liczbę występów   

w zawodach rangi  

europejskiej, punkty 

mogą być przyznane 
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3 miejsce 50 pkt.  

AZS,   

data 

wstąpienia  

do KU AZS 

APS.  

tylko raz.  

Udział reprezentanta  

Akademii Pedagogiki 

Specjalnej  w Akademickich 

Mistrzostwach Europy  

  

40 pkt.  

Zdobycie I – III miejsca   

w Mistrzostwach Europy  

  

do 60 pkt.  

  

1 miejsce 60 pkt.  

  

2 miejsce 55 pkt.  

  

3 miejsce 50 pkt.  

 Data/daty i 

miejsce 

zawodów,  

uzyskane 

miejsce,   

dyscyplina 

sportowa.  

1) Zaświadczenie  

od Związku 

Sportowego 

właściwego dla 
danej  

dyscypliny 

sportowej lub 

organizatora 

zawodów.  

Bez względu na 

liczbę występów w 

zawodach rangi 

europejskiej punkty 

mogą być przyznane 

tylko raz.  

Zdobycie I – III 

miejsca przez 

reprezentanta   

Akademii Pedagogiki 

Specjalnej  w Akademickich 

Mistrzostwach Świata  

  

do 70 pkt.  

  

1 miejsce 70 pkt.  

  

2 miejsce 65 pkt.  

  

3 miejsce 60 pkt.  

 Data/daty i 

miejsce 

zawodów,   

 

 uzyskan

e miejsce,   

 dyscypl

ina sportowa,   

 numer 

legitymacji ISIC 

AZS,   

data 

wstąpienia  do 

1) Zaświadczenie od 

prezesa KU AZS 

APS, Zarządu 

Głównego AZS lub 

organizatora 

zawodów.  

Reprezentowanie 

Akademii  

Pedagogiki 

Specjalnej podczas 

Akademickich 

Mistrzostw Świata 

–  bez względu na 

liczbę  

występów w 

zawodach rangi 

światowej, punkty 

mogą być przyznane 

tylko raz.  
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Udział reprezentanta   

Akademii Pedagogiki 

Specjalnej  w Akademickich 

Mistrzostwach Świata  

  

50 pkt.  

KU AZS 

APS.  

Zdobycie I – III 

miejsca w 

Mistrzostwach 

Świata  

  

do 70 pkt.  

  

1 miejsce 70 pkt.  

  

2 miejsce 65 pkt.  

  

3 miejsce 60 pkt.  

 Data/daty i 

miejsce 

zawodów,   

  uzyskane 

miejsce,    

 dyscyplina 

sportowa.  

1) Zaświadczenie  

od Związku 

Sportowego 

właściwego dla 

danej  

dyscypliny 

sportowej lub 

organizatora 

zawodów.  

Bez względu na liczbę 

występów w 

zawodach rangi 

światowej punkty 

mogą być przyznane 

tylko raz.  

Zdobycie I – III 

miejsca przez 

reprezentanta   

Akademii Pedagogiki 

Specjalnej  w 

Uniwersjadzie  

  

do 80 pkt.  

  

1 miejsce 80 pkt.  

  

2 miejsce 75 pkt.  

  

3 miejsce 70 pkt.  

 Data/daty i 

miejsce 

zawodów,   

 

 uzyskane 

miejsce,   

 dyscyplina 

sportowa,   

 numer 

legitymacji ISIC 

AZS,   

 data wstąpienia  

do KU AZS 

APS.  

1) Zaświadczenie od 

prezesa KU AZS APS, 

Zarządu  

Głównego AZS lub 

organizatora zawodów.  

Reprezentowanie 

Akademii  

Pedagogiki Specjalnej 

podczas Uniwersjady 

–   

bez względu na liczbę  

występów w 

zawodach rangi 

światowej, punkty 

mogą być przyznane 

tylko raz.  
Udział reprezentanta   

Akademii Pedagogiki 

Specjalnej  w 
Uniwersjadzie  

  

50 pkt.  
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Zdobycie I – III 

miejsca w 

Igrzyskach 

Olimpijskich  

  

do 80 pkt.  

  

1 miejsce 80 pkt.  

  

2 miejsce 75 pkt.  

  

3 miejsce 70 pkt.  

 Data/daty i 

miejsce 

zawodów,  

uzyskane 

miejsce,   

dyscyplina 

sportowa.  

  

1) Zaświadczenie  

od Związku 

Sportowego 

właściwego dla 

danej  

dyscypliny 

sportowej lub 

organizatora 

zawodów.  

Bez względu na liczbę 

występów w 

zawodach rangi 

światowej punkty 

mogą być przyznane 

tylko raz.  

  

§ 4  

Ilość przyznanych w ramach limitów określonych w § 3 punktów za poszczególne osiągnięcia 

uzależniona jest od procentowego wkładu studenta w powstanie danego osiągnięcia. W 

przypadku, gdy dane przedsięwzięcie jest wynikiem pracy zbiorowej, student wraz z wnioskiem 

o przyznanie stypendium składa oświadczenie o procentowym podziale wkładu pracy, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 lub nr 2 do zarządzenia.   

  

§ 5  

1. Stypendia rektora dla studentów mogą być przyznane w liczbie nie większej niż 10% ogólnej 

liczby studentów każdego kierunku osobno na studiach pierwszego stopnia, jednolitych 

studiach magisterskich oraz na studiach drugiego stopnia określonej na dzień 31 października.   

2. Podstawę dla weryfikacji listy studentów uprawnionych do ubiegania się o stypendium 

rektora,  którzy uzyskali wysoką średnią ocen stanowią listy rankingowe wygenerowane z 

systemu USOS na dzień 15 października, w celu potwierdzenia uzyskanej średniej ocen za 

ostatni rok studiów.   

3. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia wraz z wnioskiem o stypendium 

dostarczają zaświadczenie z poprzedniej uczelni o wysokości średniej arytmetycznej.za ostatni 

rok studiów.  

4. Przy ustalaniu liczby 10% ogólnej liczby studentów na danym kierunku zgodnie z ust. 1, w 

pierwszej kolejności brani są pod uwagę studenci z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi  

i sportowymi uprawniającymi do przyznania stypendium, zaś w dalszej kolejności studenci z 

wysoką średnią ocen.    

  

 § 6 

Stypendium rektora dla doktorantów może otrzymać doktorant, który w roku akademickim 

poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił następujące warunki: 

1. uzyskał bardzo dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, z 

tymże przy ustalaniu tych wyników, nie bierze się pod uwagę wyników egzaminów z 

przedmiotów zaliczanych w ramach wyrównania różnic programowych; 

2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej; 
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3. wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

 

§7 

1. Stypendium rektora w przypadku spełnienia przez doktoranta przesłanek określonych w § 6 

pkt 1 przyznawane jest na podstawie wniosku doktoranta, którego wzór stanowi załącznik 1 i 

(la, lb, lc). 

2. Stypendium rektora przyznawane jest na podstawie listy rankingowej doktorantów, którzy 

złożyli wnioski zgodnie z ust. 1. Listę rankingową sporządza się oddzielnie dla każdego roku 

studiów według liczby uzyskanych przez doktorantów punktów. 

3. Liczbę punktów określa się, jako sumę ważoną następujących składników: 

1) średniej arytmetycznej z wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów objętych programem 

studiów w poprzednim roku akademickim, 

2) oceny postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, w skład, 

której wchodzą: 

a) ocena pracy naukowej wystawiona przez promotora (w zakresie 2-5 punktów); 

b) 5 punktów za otwarty przewód doktorski - przyznawane doktorantowi na każdym 

roku studiów doktoranckich począwszy od momentu otwarcia przewodu 

doktorskiego; 

c) 5 punktów za uzyskany grant badawczy, finansowany ze środków na naukę poza 

budżetem Akademii; 

2) ocena zaangażowania w pracę dydaktyczną, w skład, której wchodzą: średnia ocen z 

hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta w poprzednim roku 

akademickim (w zakresie 2-5 punktów). 

4. Dla poszczególnych składników sumy ważonej, o której mowa w ust. 3 stosuje się 

następujące współczynniki: 

1) dla średniej ocen z zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów w poprzednim 

roku akademickim - 0,5; 

2) dla oceny postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej - 0,3; 

3) dla oceny zaangażowania w pracę dydaktyczną - 0,2. 

5. Doktoranci otrzymujący w danym roku stypendium rektora nie mogą stanowić więcej niż 

20% wszystkich doktorantów danego roku studiów doktoranckich. Ich liczbę zaokrągla się 

do liczby całkowitej zgodnie z regułami matematyki. 

6. W sytuacji, gdy liczba osób o tej samej liczbie punktów przekracza 20% doktorantów danego 

roku studiów, suma stypendiów przeznaczonych dla 20% doktorantów, dzielona jest na 

odpowiednio większą liczbę osób o tej samej liczbie punktów. 

 

§ 8  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 października 

2019 r.   

  

§ 9  

Traci moc  Zarządzenie Rektora APS Nr 136/13-14 z dnia 17 czerwca 2014 r.  


