załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów
Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020

Warunki i procedura postępowania przy przyznawaniu stypendium
rektora
1. Listy rankingowe do stypendium rektora tworzone są oddzielnie na każdym kierunku
studiów.
2. Lista rankingowa zawiera sumę punktów studenta za wyniki w nauce, osiągnięcia
naukowe, sportowe lub artystyczne.
3. W terminie 1 tygodnia od rozpoczęcia roku akademickiego dziekan, w drodze decyzji,
ogłasza kryteria tworzenia list rankingowych, ustalone w porozumieniu z wydziałowym
organem samorządu studentów.
4. Kryteria tworzenia list rankingowych określają, czy punkty za wyniki w nauce mogą być
obliczane odrębnie na specjalności, roku lub semestrze, formie i poziomie studiów.
W kryteriach należy uwzględnić zasadę, że punkty za wyniki w nauce powinny być
obliczane w grupach nie mniej niż 10 studentów.
5. W terminie 3 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego ogłaszane są listy osób
ubiegających się o stypendium rektora. Listy te zawierają numery albumów wraz ze średnią
ocen oraz liczbą punktów przyznanych za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.
6. W terminie 4 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego (1 tygodnia od daty ogłoszenia
list osób ubiegających się o stypendium rektora), na pisemny wniosek studenta złożony
w dziekanacie lub drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej wskazany przez
dziekana), dokonuje się korekty średniej ocen lub punktów przyznanych za osiągnięcia
naukowe, sportowe lub artystyczne. Korekty dotyczą wyłącznie oczywistych pomyłek, a w
szczególności błędnie wprowadzonych do protokołów ocen. Dokonane korekty zostają
uwzględnione w ostatecznych listach rankingowych.
7. Niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w pkt 6 oraz zatwierdzeniu przez
Rektora lub Odwoławczą Komisję Stypendialną, dziekan ogłasza ostateczne listy
rankingowe, zawierające numery indeksów wraz z sumą przyznanych punktów,
uszeregowane malejąco.
Tegoroczni maturzyści
8. Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego dołącza
do wniosku odpowiednio:
1) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego
lub olimpiady międzynarodowej;
2) zaświadczenie od właściwego związku sportowego o uzyskaniu miejsca medalowego
w współzawodnictwie sportowym o co najmniej tytuł Mistrza Polski.
Stypendium rektora - część za wyniki w nauce
9. Procedura przyznania punktów za wyniki w nauce polega na przeliczeniu średniej ocen
studenta na punkty zgodnie ze wzorem z załącznika nr 4 do Regulaminu.
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Stypendium rektora - część za osiągnięcia naukowe
10. Zasady ogólne otrzymania punktów za osiągnięcia naukowe:
1) dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz, np. w przypadku wygłoszenia tego
samego referatu na wielu konferencjach, należy podać tę, która jest najwyżej
punktowana;
2) punkty za osiągnięcia naukowe sumują się, przy czym maksymalna liczba punktów nie
może przekroczyć 10 punktów;
11. Liczbę punktów przyznawanych za osiągnięcia naukowe określa Załącznik nr 4 do
Regulaminu.
12. Sposób dokumentowania osiągnięć naukowych - wymagane dokumenty:
1) 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 z nazwiskiem autora lub spis treści z tytułem
rozdziału i nazwiskiem autora;
2) 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;
3) zaświadczenie z wydawnictwa potwierdzające publikację elektroniczną na stronie
WWW lub na nośnikach fizycznych (np. CD-ROM, DVD-ROM) z podanym numerem
ISBN lub ISSN. W przypadku nośnika fizycznego alternatywnie kserokopia okładki
wydawnictwa umożliwiająca ustalenie autorstwa i roku wydania;
4) 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;
5) kserokopia artykułu zawierająca nazwisko autora oraz tytuł artykułu lub pierwsza
strona publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym oraz stopka wydawnicza
wydawnictwa z podanym numerem ISBN lub ISSN;
6) zaświadczenie od organizatora konferencji/sympozjum/sesji naukowej, w którym
muszą być podane: nazwisko autora, data konferencji/sympozjum/sesji naukowej, tytuł
wygłoszonego referatu lub tytuł przedstawionego posteru;
7) zaświadczenie lub dyplom potwierdzające zajęcie medalowego miejsca w naukowych
konkursach/festiwalach/olimpiadach dla studentów w roku akademickim, który bierze
się pod uwagę przy przyznawaniu punktów za osiągnięcia naukowe;
8) zaświadczenie od organizatora konkursu/festiwalu/olimpiady o zakwalifikowaniu się
w drodze eliminacji do finału w naukowym konkursie/festiwalu/olimpiadzie
międzynarodowej, ogólnopolskiej lub uczelnianej;
9) potwierdzona kopia zaświadczenia o uzyskaniu patentu/wzoru użytkowego;
10) potwierdzona kopia zgłoszenia patentowego/zgłoszenia wzoru użytkowego.
13. Przykładowe osiągnięcia naukowe, które nie będą brane pod uwagę:
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1) publikacje o charakterze nienaukowym (np. relacja z konferencji, artykuł w prasie
codziennej, felieton);
2) artykuły lub publikacje, które jeszcze nie ukazały się i są w recenzji lub w druku.
3) bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych;
4) udział w wykładach otwartych, warsztatach lub spotkaniach panelowych oraz
w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji;
5) udział w konkursach, festiwalach i olimpiadach oraz eliminacjach do konkursów,
festiwali i olimpiad;
6) nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe i prezentacje posterowe;
7) inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe (np. nagrody rektora
lub dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje).
Stypendium rektora - część za osiągnięcia sportowe
14. Zasady ogólne otrzymania punktów za osiągnięcia sportowe:
1) 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, zgodnie z aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie
internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki (komunikat Ministra Sportu i Turystyki z
dnia 2 sierpnia 2019 r.) oraz dyscypliny, w których Akademicki Związek Sportowy
organizuje zawody na poziomie krajowym;
2) w przypadku, gdy student uzyskał więcej niż jeden wynik sportowy, punkty
przyznawane są za jeden wynik o największej liczbie punktów;
3) w przypadku, gdy istnieje klasyfikacja indywidualna i drużynowa, która jest sumą
wyników w klasyfikacji indywidualnej, bierze się pod uwagę wynik uzyskany
w klasyfikacji indywidualnej;
4) w przypadku, kiedy zawody podzielone są na etapy (np. eliminacje, półfinał, finał etc.)
lub składają się z kilku oddzielnych zawodów, student musi uczestniczyć we
wszystkich etapach, a przy przyznawaniu stypendium bierze się pod uwagę wynik
uzyskany w klasyfikacji końcowej;
5) w przypadku istnienia systemu podziału lig innego niż I, II i III, liczy się według
hierarchii trzech najwyższych;
6) w przypadku Akademickich Mistrzostw Polski studenci reprezentujący AZS
Politechnika Warszawska do punktów przyznanych za osiągnięcie sportowe doliczają
1 punkt.
15. Liczbę punktów przyznawanych za uzyskanie miejsca w zawodach o randze co najmniej
krajowej określa załącznik nr 4 do regulaminu.
16. W celu udokumentowania wyników sportowych należy dołączyć do wniosku imienne
zaświadczenie zawierające: nazwę dyscypliny, nazwę, datę i miejsce zawodów oraz zajęte
w nich miejsce wydane przez:
1) odpowiedni związek sportowy (znajdujący się w aktualnym wykazie
zamieszczonym w komunikacie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 sierpnia 2019 r)
w przypadku Mistrzostw Polski lub zawodów o randze międzynarodowej;
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2) odpowiednią Organizację Środowiskową AZS w przypadku Akademickich
Mistrzostw Polski lub akademickich rozgrywek o randze międzynarodowej.
Stypendium rektora - część za osiągnięcia artystyczne
17. Zasady ogólne otrzymania punktów za osiągnięcia artystyczne:
1) punkty są przyznawane za osiągnięcia w następujących dziedzinach: literatura,
muzyka i taniec, sztuki plastyczne oraz teatr i film;
2) w przypadku, gdy student uzyskał więcej niż jedno osiągnięcie artystyczne, punkty
przyznawane są za jedno osiągnięcie o największej liczbie punktów;
3) za wydarzenie artystyczne o randze międzynarodowej uznaje się wydarzenie,
w którym co najmniej 1/3 uczestników to uczestnicy z zagranicy;
4) za wydarzenie artystyczne o randze krajowej uznaje się wydarzenie, w którym co
najmniej 1/3 uczestników to uczestnicy spoza województwa, w którym odbywa się
wydarzenie.
18. Liczbę punktów przyznawanych za uzyskanie miejsca za osiągnięcia artystyczne określa
załącznik nr 4 do regulaminu.
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