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Załącznik nr 6. do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  
dla studentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu 

 

 

Zasady przeliczania osiągnięć studentów ubiegających się o Stypendium 

Rektora dla najlepszych studentów  

Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu 
 

I. Zasady ogólne 

1. Wynik końcowy wniosku określany jest na podstawie łącznej liczby punktów przyznanych 

studentowi za wysoką średnią ocen oraz uznane osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.  

2. Liczba punków ustalana jest według wzoru:  

LPt=(Śr-3,00) x 100 + ON + OS +OA 

gdzie:  
Lpt – liczba punktów uzyskanych podczas oceny wniosku,  
Śr – średnia arytmetyczna ocen uzyskana w trakcie poprzedniego roku akademickiego,  
ON – liczba punktów uzyskana za osiągnięcia naukowe,  
OS – liczba punktów uzyskana za osiągnięcia sportowe,  
OA – liczba punktów uzyskana za osiągnięcia artystyczne.  
 

3. Ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia uzyskane podczas poprzedniego roku akademickiego, 

na podstawie którego student ubiega się o przyznanie stypendium, tj. między 1 października 

a 30 września roku następnego, z wyjątkiem sytuacji,  gdy w wyniku udzielonego urlopu student 

zrealizował rok studiów podczas więcej niż jednego roku akademickiego.  

4. Powtórzenia jednego osiągnięcia w kilku kategoriach nie jest punktowane (np. wygłoszenie 

jednego referatu na kilku konferencjach; wystawa jednego dzieła w kilku miejscach).  

5. W przypadku niedostarczenia przez studenta dokumentu potwierdzającego wskazane 

osiągnięcia, komisja nie przyznaje punktów za to osiągnięcie.  

6. Komisja Stypendialna nie wzywa do usunięcia braków we wniosku dotyczących wykazów 

osiągnięć oraz dokumentacji stanowiącej potwierdzenie osiągnięć.  

7. Do dokumentacji osiągnięć składanej w języku obcym musi dodatkowo być dołączone 

tłumaczenie na język polski.  

8. Osiągnięcia związane z przygotowaną przez studenta pracą dyplomową lub zaliczeniową nie są 

punktowane, ponieważ są związane z realizacją obowiązkowego programu studiów. 

9. Osiągnięcia realizowane w ramach  umowy  o  pracę,  umowy zlecenie lub działalności 

zarobkowej nie są punktowane. 

II. Zasady szczegółowe dotyczące średniej ocen 

1. Średnia ocen z poprzedniego roku studiów jest równoznaczna ze średnią arytmetyczną liczoną 

na podstawie ocen uzyskanych przez studenta z przedmiotów objętych programem studiów 

obowiązującym podczas realizacji roku akademickiego studiów, na podstawie którego student 

ubiega się o stypendium.  

2. W przypadku zaliczania przedmiotu w terminie właściwym oraz poprawkowym do średniej 

wliczane są wszystkie uzyskane oceny.  

3. Średnia ocen określana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Studenci, którzy w poprzednim roku akademickim byli studentami innej uczelni niż Wyższa 

Szkoła Fizjoterapii muszą dołączyć do wniosku wystawione przez poprzednią uczelnię 
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zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki, wyliczonej zgodnie z zasadami 

danej uczelni. Na zaświadczeniu powinna znaleźć się także skala ocen stosowana w innej uczelni. 

5. Średnie ocen uzyskane przez studenta w skali, w której najwyższą oceną jest 6,0 lub 5,5 

zastępuje się odpowiednikami przeliczonymi według następującego wzoru:  

a) skala ocen 2,0-5,5:  

Średnia ocen WSF=  * średnia innej uczelni +   

 
b) skala ocen 2,0-6,0:  

Średnia ocen WSF=  * średnia innej uczelni +   

 

III. Zasady szczegółowe dotyczące osiągnięć naukowych 

1. Maksymalna łączna liczb punktów przyznawanych za osiągnięcia naukowe wynosi 100. 

2. Uznawana liczba punków za osiągnięcia naukowe przyznawana jest na podstawie 

następujących wytycznych:  

a) udział w konferencji naukowej  

 Zasięg osiągnięcia Liczba punków (maks. 50) 

międzynarodowa  Czynny udział 50 

Bierny udział 10 

krajowa Czynny udział 25 

Bierny udział 5 

uczelniana Czynny udział 10 

Bierny udział 2 

Wymienione osiągnięcia należy potwierdzić poprzez załączenie: 

 dyplomu/zaświadczenia organizatora konferencji lub prorektora potwierdzającego bierne lub 

czynne uczestnictwo poprzez wygłoszenie referatu lub prezentację posteru zawierające, 

m.in. następujące dane: datę, miejsce, nazwę konferencji, typ konferencji, tytuł referatu, 

język przedstawionego referatu; 

 materiały pokonferencyjne – strony zawierające nazwisko autora, tytuł prezentowanego 

wykładu, komunikatu, posteru, nazwę i termin konferencji. 

 

b) publikacje naukowe 

Osiągnięcie Liczba punków (maks. 50) 

monografia naukowa  W języku polskim: 45 

W języku obcym: 50 

rozdział w monografii W języku polskim: 35 

W języku obcym: 40 

artykuł w czasopiśmie naukowym z 
listy MNiSW lub listy filadelfijskiej 

W języku polskim: 30 

W języku obcym: 35 

artykuł w innym czasopiśmie 
naukowym  

W języku polskim: 15 

W języku obcym: 20 

artykuł popularnonaukowy  W języku polskim: 10 

W języku obcym: 15 

redakcja monografii  W języku polskim: 20 

W języku obcym: 25 

Wymienione osiągnięcia należy potwierdzić poprzez załączenie: 

 kopii stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę czasopisma lub 

książki, datę wydania oraz numer ISBN/ISSN lub w przypadku wydawnictw elektronicznych 

wydruk i adres strony z publikacją; 
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 zaświadczenie wydawcy o przyjęciu  książki  do  druku,  jej  zrecenzowaniu  (z  podaniem  

nazwiska  i  stopnia naukowego recenzenta) i planowanej dacie wydania lub ukazaniu  się  

drukiem  zrecenzowanej  (z  podaniem  nazwiska  i  stopnia  naukowego recenzenta)  książki  

lub  kserokopia  strony  tytułowej  i  stopki  wydawniczej  z numerem ISBN/ISSN. 

 

c) udział w pracach naukowo-badawczych  

Osiągnięcie Liczba punków (maks. 40) 

Samodzielne badania (praca indywidualna) 40 

Współudział w grancie naukowym, programie 
badawczym 

20 

Aktywna pomoc w prowadzeniu badań 
realizowanych przez pracownika naukowo-
dydaktycznego WSF 

10 

Wymienione osiągnięcia należy potwierdzić poprzez załączenie: 

 zaświadczenia kierownika zespołu programu badawczego lub grantu naukowego lub 

prorektora zawierające następujące dane: cel badań, miejsce, okres oraz  rodzaj pracy 

badawczej (np. udział w badaniach ankietowych, udział w badaniach terenowych, badania w 

laboratorium, badania literatury, etc.); 

 zaświadczenie organizatora konferencji, z opisem zaangażowania (rodzaj obowiązków) 

czynności merytorycznych, np. opracowanie tematyki konferencji, wybór abstraktów, 

moderacja paneli itp.  

 

d) współpraca z ośrodkami naukowymi  

Zasięg osiągnięcia Liczba punków (maks. 10) 

Międzynarodowy 10 

Krajowy 5 

Wymienione osiągnięcia należy potwierdzić poprzez załączenie: 

 zaświadczenia ośrodka naukowego lub koordynatora projektu potwierdzające udział 

w wymianie studenckiej, wyjazd w ramach stypendium zagranicznego lub prowadzenie 

badań z placówkami badawczymi ze wskazaniem czasu trwania, charakteru oraz efektów 

współpracy. 

 

e) inne (nie punktuje się biernego członkostwa w kołach naukowych i innych organizacjach) 

Rodzaj osiągnięcia Liczba punków (maks. 20) 

merytoryczna organizacja wydarzeń o 
charakterze naukowym (np. skład komitetu 
organizacyjnego) 

15 

Pozamerytoryczna organizacja wydarzeń o 
charakterze naukowym (np. czynności 
administracyjne i techniczne podczas 
organizacji konferencji naukowej) 

5 

pełnienie funkcji administracyjnych  5 

działalność społeczna i charytatywna 
realizowana w ramach WSF 

2 

Wymienione osiągnięcia należy potwierdzić poprzez załączenie: 

 zaświadczenia głównego organizatora festiwalu nauki, pikniku naukowego, itp.;  

 zaświadczenie organizatora konferencji, z opisem zaangażowania (rodzaj obowiązków), np., 

organizacja promocji, cateringu, noclegu dla uczestników itp.  
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 zaświadczenie potwierdzające organizację akcji charytatywnej, organizację imprez masowych 

wraz z o opisem zaangażowania; 

 zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji w komisjach i organach Wyższej Szkoły 

Fizjoterapii. 

 

f) olimpiady i konkursy naukowe (dotyczy tylko studentów I roku I stopnia)1  

Zasięg osiągnięcia Liczba punków (maks.120) 

międzynarodowy  120 

krajowy  115 

uczelniany  110 

Wymienione osiągnięcia należy potwierdzić poprzez załączenie, m.in.: 

 dyplomu potwierdzającego osiągnięcie  

 zaświadczenie organizatora olimpiad i konkursów potwierdzający osiągnięcie 

 

IV. Zasady szczegółowe dotyczące osiągnięć sportowych 

1. Maksymalna łączna liczba punktów przyznanych za osiągnięcia sportowe wynosi 100. 

2. Punktacja obowiązuje także w przypadku osiągnięć w sporcie osób niepełnosprawnych.  

3. Uznawana liczba punków za osiągnięcia naukowe przyznawana jest na podstawie 

następujących wytycznych:  

osiągnięcie miejsce Liczba punków (maks. 100) 

Igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie, 
Mistrzostwa świata, Akademickie 
Mistrzostwa Świata, Puchar Świata 

I-III 100 

IV-VI 80 

Udział 30 

Europejskie Igrzyska Studenckie, 
Akademickie Mistrzostwa Europy, 
Uniwersjada 

I-III 80 

IV-VI 60 

udział 20 

Akademickie Mistrzostwa Polski, 
Mistrzostwa Polski, Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski, Puchar Polski  

I-III 50 

IV-VI 30 

udział 10 

Członkostwo w kadrze narodowej  40 

Członkostwo w drużynie ligowej Najwyższa klasa 
rozgrywek krajowych 

35 

I liga 15 

II liga 10 

Wymienione osiągnięcia należy potwierdzić poprzez załączenie, m.in.: 

 zaświadczeniem wystawionym przez związek/klub sportowy potwierdzające indywidualne 

lub zespołowe osiągnięcia sportowe.  

 

V. Zasady szczegółowe dotyczące osiągnięć artystycznych 

1. Do osiągnięć artystycznych wlicza się osiągnięcia w zakresie: aktorstwa, fotografii, 

kinematografii, literatury, muzyki, malarstwa, sztuki plastycznej, sztuki użytkowej, tańca 

i teatru.  

2. Maksymalna łączna liczba punktów przyznanych za osiągnięcia artystyczne wynosi 50. 

                                                 
1 zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „O stypendium rektora dla najlepszych studentów 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, jeżeli profil olimpiady jest 
zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.” 
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3. Uznawana liczba punków za osiągnięcia naukowe przyznawana jest na podstawie 

następujących wytycznych:  

a) laureaci konkursów, festiwali, przeglądów  

Zasięg osiągnięcia Liczba punków (maks. 30) 

międzynarodowy Laureat 30 

Wyróżnienie 20 

krajowy Laureat 15 

Wyróżnienie 10 

regionalny Laureat 5 

Wyróżnienie 2 

Wymienione osiągnięcia należy potwierdzić poprzez załączenie, m.in.: 

 dyplom/certyfikat potwierdzające osiągnięcia artystyczne;. 

 zaświadczenie organizatora potwierdzające osiągnięcia artystyczne. 
 

 

b) publikacje, wystawy, występy, koncerty, nagrania płytowe, emisje w mediach (nie jest 

punktowana publikacja wyłącznie na portalach społecznościowych) 

Zasięg osiągnięcia Liczba punków (maks. 20) 

międzynarodowy Indywidualna 20 

Zbiorowa 15 

krajowy Indywidualna 15 

Zbiorowa 10 

regionalny Indywidualna 10 

Zbiorowa 5 

uczelniany Indywidualna 5 

Zbiorowa 2 

Wymienione osiągnięcia należy potwierdzić poprzez załączenie, m.in.: 

 zaświadczenie potwierdzające publikacje, wystawy, występy, koncerty, nagrania płytowe, 

emisje w mediach osiągnięć artystycznych.  
 

 

c) organizacja festiwalu artystycznego 

Zasięg osiągnięcia Liczba punków (maks. 15) 

międzynarodowy 10 

krajowy 5 

regionalny lub lokalny 2 

Wymienione osiągnięcia należy potwierdzić poprzez załączenie, m.in.: 

 potwierdzenie kierownika artystycznego lub głównego organizatora z opisem zaangażowania 

(rodzaj obowiązków).  

 

 


