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Załącznik nr 11  
do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej  

dla studentów i doktorantów UM w Lublinie  
w roku akademickim 2016/2017 

 
KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZYZNANIA 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 
 

I. Kryteria osiągnięć. 
 

O miejscu na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych z jednej lub więcej kategorii 

osiągnięć. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać student z każdej kategorii wynosi 100 

punktów. 
 

1. Średnia ocen:  

a) podstawowe kryterium - średnia ocen wyliczona z egzaminów za rok studiów zgodnie z § 6 ust. 1  

i 2 Regulaminu studiów uchwalonego przez Senat Uczelni w dniu 27 kwietnia 2016 roku uchwałą  

Nr CDLXXXVI/2016, 

b) pierwsze dodatkowe kryterium - średnia ocen wyliczona z egzaminów za ostatni semestr studiów  

wyliczona zgodnie z § 6 Regulaminu studiów, 

c) drugie dodatkowe kryterium - średnia ze wszystkich ocen z całego roku, tj. z egzaminów i zaliczeń 

z oceną wyliczoną zgodnie z § 6 Regulaminu studiów, 
 

- punkty wyliczane są od średniej ocen 4,01 do 5,00 (za średnią 5,00 przysługuje 100 punktów  

i odpowiednio za średnią 4,01 - 1 punkt). 
  

Przykład przeliczania średnich ocen: 

Średnia ocen Liczba punktów 

5,00 100 

4,99 99 

4,67 67 

4,43 43 
 

2. Osiągnięcia naukowe:  

a) prace naukowe opublikowane w formie pełnego tekstu, które ukazały się w ciągu ostatniego roku 

akademickiego, nie są punktowane artykuły w czasopismach niewyszczególnionych w części A, B lub C 

wykazu czasopism naukowych stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, sprawozdania, biogramy, listy do redakcji, streszczenia zjazdowe. 

Rodzaj publikacji 
Liczba punktów 

Pierwszy autor Współautor 

 

publikacja  

w czasopismach 

posiadających  

Impact Factor 

0,001 – 2,000 IF 15 5 

2,001 – 3,000 IF 20 10 

3,001 – 4,000 IF 30 15 

4,001 – 5,000 IF 40 20 

powyżej 5,001 IF 50 25 

publikacja w pozostałych czasopismach naukowych 10 5 

rozdział w monografii, referat zjazdowy 7 5 

 

Wniosek o stypendium rektora zawierający dane dotyczące publikacji potwierdza Dyrektor Biblioteki 

Głównej UM, na podstawie dołączonych do wniosku kserokopii publikacji. 
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b) sympozjum studenckich kół naukowych lub studencka konferencja naukowa, 

Rodzaj Liczba punktów 

czynny udział 3 

Wyróżnienie 4 

1-3 miejsce 5 

Grand Prix 10 
 

Pod pojęciem czynnego udziału w sympozjum lub studenckiej konferencji naukowej rozumie  

się wygłoszenie referatu bądź prezentacji wynikających z jej programu. Wyżej wymienione osiągnięcia 

nie mogą być objęte programem studiów. Uczestnictwo potwierdzone zostaje przez opiekuna Studenckiego 

Koła Naukowego lub inną osobę wyznaczoną przez kierownika podstawowej jednostki, w której praca była 

realizowana oraz kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej kierującego studenta na sympozjum 

lub konferencję.  
 

c) konferencja naukowa 
 

Rodzaj konferencji 
Liczba punktów 

Referat Plakat 

1. konferencja zagraniczna  

czynny udział 15 5 

wyróżnienie 4 2 

1-3 miejsce 8 4  

Grand Prix 12 5 

2. konferencja międzynarodowa w kraju 

czynny udział 7 3 

wyróżnienie 3 1 

1-3 miejsce 5 2 

Grand Prix 7 3 

3. konferencja krajowa 

czynny udział 5 3 

wyróżnienie 3 1 

1-3 miejsce 4 2 

Grand Prix 5 3 

d) konkursy naukowe - zajęcie miejsca od I do III w konkursach z dziedzin medycznych, przyrodniczych, 

biologicznych oraz chemicznych o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym, potwierdzone 

dyplomem / certyfikatem / zaświadczeniem uzyskanych osiągnięć. 
  

Rodzaj Liczba punktów 

zasięg ogólnokrajowy 10 

zasięg międzynarodowy 20 
 

3. Osiągnięcia sportowe: 

Rodzaj zawodów sportowych 
Liczba punktów 

I-III miejsce udział 

ogólnokrajowe i ogólnokrajowe środowiskowe (uczelni medycznych) 30 - 

Akademickie Mistrzostwa szczebla wojewódzkiego 15 - 

międzynarodowe 80 - 

finał drużynowych Akademickich Mistrzostw Polski - 30 
 

Punkty za osiągnięcia sportowe przysługuje studentowi, który zajął indywidualnie lub drużynowo miejsce 

od I do III w zawodach rangi ogólnokrajowej, ogólnokrajowej uczelni medycznych, akademickich 

mistrzostw szczebla wojewódzkiego lub zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej oraz brał 

udział w finale drużynowych Akademickich Mistrzostw Polski. 
Na wniosku student zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie osiągnięć sportowych przez Prezesa / 

Wiceprezesa Zarządu KU AZS i opiekuna sekcji lub kierownika SWFiS.  
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4. Osiągnięcia artystyczne: 

Potwierdzone na podstawie otrzymanych dyplomów, zaświadczeń oraz nagród; grupowe osiągnięcia 

artystyczne, wymagają potwierdzenia kierownika bądź innego opiekuna grupy artystycznej (punktowane 

jest maksymalnie jedno osiągnięcie z danej dziedziny).  

Rodzaj Liczba punktów 

wystawa autorska 10 

indywidualna nagroda na szczeblu krajowym (1-3 miejsce) 20  

indywidualna nagroda na szczeblu międzynarodowym (1-3 miejsce) 20 

grupowa nagroda na szczeblu krajowym lub międzynarodowym 10 

 

5. Olimpiady przedmiotowe:  

Student  przyjęty na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów I stopnia 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 tj. z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, ekologia. 
 

Rodzaj Liczba punktów 

Finalista Olimpiady Krajowej 5 

Laureat Olimpiady Krajowej 25 

Laureat Olimpiady Międzynarodowej 50 
 

 

II. Wybrane przykłady ustalania kolejności na liście rankingowej.  

Jeżeli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej punktacji uzyskanej w ramach więcej niż jednej kategorii 

osiągnięć, wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje ilość kategorii, w których student ma osiągnięcia.  

Poniżej przykład: 

Kategoria 
Liczba przyznanych punktów 

1 osoby 2 osoby 

wysoka średnia ocen 67 67 

osiągnięcia naukowe 10 0 

osiągnięcia artystyczne 0 0 

osiągnięcia sportowe 30 40 

Ocena końcowa 107a* 107b** 

 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z różnych lub tej samej kategorii, kryterium dodatkowym będzie 

średnia ocen z ostatniego roku studiów. W przypadku braku rozstrzygnięcia stosuje się dodatkowe kryterium średniej ocen 

z ostatniego semestru studiów.  

Poniżej przykład: 

Kategoria 
Liczba przyznanych punktów 

1 osoby 2 osoby 3 osoby 

wysoka średnia ocen 67 67 67 

osiągnięcia naukowe 0 0 0 

osiągnięcia artystyczne 0 40 40 

osiągnięcia sportowe 40 0 0 

Suma punktów 107 107 107 

Podstawowe kryterium - średnia ocen 

uzyskanych w poprzednim roku akademickim 
67 za średnią 4,67 67 za średnią 4,67 67 za średnią 4,67 

Pierwsze dodatkowe kryterium - średnia 

ocen uzyskanych z poprzedniego semestru studiów 
99 za średnią 4,99 69 za średnią 4,69 65 za średnią 4,65 

Ocena końcowa 107a* 107b** 107c*** 
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Jeżeli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej punktacji uzyskanej wyłącznie z jednej kategorii to osoba, która 

zdobyła punkty z tytułu wysokiej średniej ocen jest na liście rankingowej przed osobą, która zdobyła te punkty w ramach 

innego osiągnięcia.  

Poniżej przykład: 

Kategoria 
Liczba przyznanych punktów 

1 osoby 2 osoby 

wysoka średnia ocen 100 0 

osiągnięcia naukowe 0 0 

osiągnięcia artystyczne 0 0 

osiągnięcia sportowe 0 100 

Ocena końcowa 100a* 100b** 

 
Jeżeli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej liczbie punktów, uzyskanej w ramach kategorii za wysoką średnią 

ocen, dodatkowym kryterium decydującym o kolejności w rankingu jest średnia ocen z poprzedniego semestru.  

Poniżej przykład: 

Kategoria 
Liczba przyznanych punktów 

1 osoby 2 osoby 

wysoka średnia ocen 67 67 

osiągnięcia naukowe 0 0 

osiągnięcia artystyczne 0 0 

osiągnięcia sportowe 0 0 

Suma punktów 67 67 

Pierwsze dodatkowe kryterium – średnia 

ocen uzyskanych z poprzedniego semestru studiów 
99 za średnią 4,99 69 za średnią 4,69 

Ocena końcowa 67a* 67b** 

 
Jeżeli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej liczbie punktów, uzyskanej w ramach kategorii za wysoką średnią 

ocen, oraz o tej samej liczbie punktów z pierwszego kryterium dodatkowego kryterium decydującym o kolejności  

w rankingu jest drugie dodatkowe kryterium czyli średnia ze wszystkich ocen z całego roku, tj. z egzaminów i zaliczeń.  

 Poniżej przykład: 

Kategoria 
Liczba przyznanych punktów 

1 osoby 2 osoby 

wysoka średnia ocen 67 67 

osiągnięcia naukowe 0 0 

osiągnięcia artystyczne 0 0 

osiągnięcia sportowe 0 0 

Suma punktów 67 67 

Pierwsze dodatkowe kryterium – średnia ocen 

uzyskanych z poprzedniego semestru studiów 
99 za średnią 4,99 99 za średnią 4,99 

Drugie dodatkowe kryterium – średnia ocen 

uzyskana  z całego roku studiów z egzaminów i zaliczeń 
59 za średnią 4,59 58 za średnią 4,58 

Ocena końcowa 67a* 67b** 

 

* – 1 miejsce na liście rankingowej  
** – 2 miejsce na liście rankingowej  
*** – 3 miejsce na liście rankingowej 


