Załącznik nr 2b
do Regulaminu świadczeń dla studentów VIAMODA Szkoły Wyższej

Szczegółowe zasady
wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora
1.

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku studiów poprzedzającym rok akademicki, na który
stypendium rektora ma zostać przyznane.

2.

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.

3.

Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz, np. w przypadku wygłoszenia tego samego referatu na wielu konferencjach należy wskazać
tę, która jest najwyżej punktowana.

4.

Ocenie podlegają wyłącznie publikacje opublikowane lub przyjęte do druku.

5.

W wypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do charakteru osiągnięć wskazanych przez studenta we wniosku o przyznanie stypendium rektora,
organ przyznający świadczenie może wezwać studenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających wskazane
osiągnięcia.

Kryterium I – wysoka średnia ocen
1.

Podstawą przyznania punktów za wysoką średnią ocen jest średnia ocen uzyskanych w poprzednim roku studiów obliczona zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie studiów VIAMODA Szkoły Wyższej z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, z zastrzeżeniem, że
za średnią niższą niż 4,0 nie przyznaje się punktów.

2.

Liczbę punktów dla tego kryterium uzyskuje się poprzez przemnożenie arytmetycznej średniej ocen (z dokładnością do trzech miejsc po
przecinku) przez współczynnik 10.

3.

Za kryterium wysokiej średniej ocen można otrzymać od 40 do 50 punktów.

Kryterium II – osiągnięcia naukowe
Typy osiągnięć
naukowych

Osiągnięcia

Punkty

Książka o charakterze naukowym lub branżowym
(fachowym).

Publikacje

15

Rozdział w książce o charakterze naukowym lub
fachowym lub publikacji pokonferencyjnej

5

Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub
branżowym

5

Artykuł naukowy w innym czasopiśmie

4

Artykuł popularno-naukowy w czasopiśmie lub
portalu branżowym nawiązujący treścią do obszaru
związanego z kierunkiem studiów

2

Książka o charakterze naukowym lub branżowym
(fachowym)

Publikacje
w języku obcym

Konferencje
naukowe

Potwierdzenie

Maksymalnie
10 punktów za
całą kategorię

Kopie stron zawierających nazwisko
autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę
czasopisma lub książki, datę wydania
oraz ISBN/ISSN (jeżeli został nadany) lub
potwierdzenie przyjęcia do druku

20

Rozdział w książce o charakterze naukowym lub
fachowym lub publikacji pokonferencyjnej

10

Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub
branżowym

10

Artykuł naukowy w innym czasopiśmie

8

Artykuł popularno-naukowy w czasopiśmie lub
portalu branżowym nawiązujący treścią do obszaru
związanego z kierunkiem studiów

4

Czynny udział (tj. wygłoszenie referatu lub
zaprezentowanie posteru naukowego lub plakatu
naukowego lub prezentacji multimedialnej)
w konferencji naukowej lub branżowej o zasięgu
międzynarodowym

8

Czynny udział (tj. wygłoszenie referatu lub
zaprezentowanie posteru naukowego lub plakatu
naukowego lub prezentacji multimedialnej)
w konferencji naukowej lub branżowej o zasięgu
krajowym

6

Czynny udział (tj. wygłoszenie referatu lub
zaprezentowanie posteru naukowego lub plakatu
naukowego lub prezentacji multimedialnej)
w konferencji naukowej lub branżowej o zasięgu
uczelnianym

4

Udział w organizacji międzynarodowej konferencji
naukowej lub branżowej

4

Maksymalnie
20 punktów za
całą kategorię

Maksymalnie
10 punktów za
całą kategorię

Kopie stron zawierających nazwisko
autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę
czasopisma lub książki, datę wydania
oraz ISBN/ISSN (jeżeli został nadany) lub
potwierdzenie przyjęcia do druku

Kopia materiałów pokonferencyjnych –
stron zawierających nazwisko autora,
tytuł prezentowanego wykładu,
komunikatu posteru, nazwę
i termin konferencji, zaświadczenie
organizatora
W przypadku udziału w organizacji
konferencji naukowej należy
przedstawić zaświadczenie
organizatora.

Inne osiągnięcia

Udział w organizacji krajowej konferencji naukowej
lub branżowej

2

Zajęcia miejsca od I do III w konkursach naukowych
o zasięgu międzynarodowym

8

Zajęcie miejsca od I do III w konkursach
naukowych o zasięgu krajowym

6

Dokonanie i zgłoszenie w Urzędzie patentowym RP
wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru
przemysłowego celem uzyskania praw wyłącznych:
patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór
użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

4

Udokumentowany udział w projektach
badawczych lub grantach

2

Zaświadczenie kierownika programu lub
projektu

Udział w organizacji obozu naukowego o zasięgu
ogólnopolskim

1

Dyplom lub zaświadczenie organizatora

Zaświadczenia lub dyplomy
potwierdzające zajęcie punktowanych
miejsc w konkursach naukowych

Maksymalnie
10 punktów za
całą kategorię

Wyciąg z ewidencji patentowej

Kryterium III – osiągnięcia sportowe
Przy obliczaniu punktów uprawniających do otrzymania stypendium rektora za osiągnięcia sportowe bierze się pod uwagę wyłącznie najwyżej
punktowane osiągnięcie sportowe. Nie sumuje się punktów za poszczególne osiągnięcia sportowe.
Osiągnięcia

Punkty

Udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich

20

Udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie,
Akademickich Mistrzostwach Świata

15

Akademickie Mistrzostwa Europy

Wynik w I lidze rozgrywek państwowych

I miejsce

12

II miejsce

10

III miejsce

8

IV miejsce

6

V miejsce

4

VI miejsce

2

lub

I - III miejsce

6

Zaświadczenie AZS

IV - VI miejsce

4

lub

4

Dyplomy potwierdzające zajęcie
punktowanych miejsc

I - III miejsce

Wynik w II lidze rozgrywek państwowych

Wynik indywidualny lub drużynowy uzyskany przez
zespół w mistrzostwach Polski (akademickich, AZS,
młodzieżowych, seniorów) – wyłącznie klasyfikacja
generalna

Potwierdzenie

IV - VI miejsce

2

I miejsce

10

II miejsce

8

III miejsce

6

IV miejsce

4

V miejsce

2

VI miejsce

1

Zaświadczenie związku sportowego

Kryterium IV – osiągnięcia artystyczne
Przy obliczaniu punktów uprawniających do otrzymania stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne bierze się pod uwagę wyłącznie najwyżej
punktowane osiągnięcie artystyczne. Nie sumuje się punktów za poszczególne osiągnięcia artystyczne.
Osiągnięcia

Punkty

Zamieszczenie dzieła artystycznego lub projektu w publikacji zbiorowej lub na
wystawie (także w formie elektronicznej)

20

Publikacja książki artystycznej

12

Nagrody i wyróżnienia w artystycznych
konkursach/festiwalach/olimpiadach

Czynny udział w projektach artystycznych
(wystawy/biennale, festiwale/konferencje)

międzynarodowych

10

ogólnopolskich

8

uczelnianych

6

międzynarodowych

10

ogólnopolskich

8

uczelnianych

6

Zdobycie nagrody na konkursach mody o zasięgu międzynarodowym

15

Pokaz autorskiej kolekcji ubiorów na imprezie o zasięgu międzynarodowym

12

Zdobycie nagrody na pokazach mody, konkursach o zasięgu krajowym

10

Udział w pokazach mody, konkursach mody o zasięgu krajowym

8

Praktyki, staże warsztaty, szkolenia nie objęte programem kształcenia

6

Inna sukcesy artystyczne

4

Potwierdzenie

Zaświadczenia lub dyplomy
potwierdzające osiągnięcia

