Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Przyznawane jest studentom wyłącznie na złożony wniosek - załącznik nr 5
i załącznik nr 1, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli wysokie wyniki
w nauce (średnia ocen od 3,9) lub posiadali osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia, dyplomy, itp. potwierdzające osiągnięcia.
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać do 10% najlepszych
studentów danego roku, kierunku i formy studiów, na podstawie wyników uzyskanych
na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest:
1) na rok akademicki - w przypadku realizowania w danym roku akademickim
dwóch semestrów studiów tego samego roku studiów,
2) na semestr studiów – w przypadku realizowania w danym roku akademickim
jednego semestru studiów lub dwóch semestrów różnych lat studiów.
O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student nie
wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
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.
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również
student I roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów
I stopnia:
- do wniosku student zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie o średniej ocen z
ostatniego roku studiów I stopnia, a jeżeli ostatni rok studiów I stopnia trwał jeden
semestr, zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego semestru. Zaświadczenie
powinno być poświadczone przez pracownika dziekanatu ukończonej szkoły

wyższej.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:
1) został zarejestrowany na kolejny semestr studiów bez długu punktowego z
poprzedniego roku studiów oraz spełnił wszystkie wymagania określone
planem studiów dla każdego z semestrów poprzedniego roku studiów;
2) zaliczył poprzedni rok studiów do końca sesji poprawkowej;
3) odbywał/odbywa studia w uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus
lub Erasmus+. Studenci Ci mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce po
dostarczeniu wykazu zaliczeń, jeżeli uzyskane przez nich wyniki pozwolą na
zakwalifikowanie ich do grupy 10% najlepszych studentów
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nieuwarunkowanym. O stypendium student może ubiegać się po powrocie z urlopu na
podstawie średniej i osiągnięć uzyskanych przed urlopem.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów ustala się na podstawie listy
rankingowej.
Listę rankingową sporządza się w oparciu o liczbę punktów uzyskanych przez
studenta, które ustala się według poniższego wzoru:
Liczba punktów = 0,40 x A + 0,20 x B + 0,2 x C + 0,2 x D
gdzie:
A – oznacza liczbę punktów za średnią ocen,
B – oznacza liczbę punktów za osiągnięcia naukowe,
C – oznacza liczbę punktów za osiągnięcia sportowe,
D – oznacza liczbę punktów za osiągnięcia artystyczne.

1. Liczbę punktów poszczególnych części składowych wzoru, oblicza się
uwzględniając następujące kryteria:
Kategoria

Kryterium

A

Średnia ocen
1. Średnią ocen od 3,9 (włącznie) należy przemnożyć przez 20 punktów.
2. Za średnią ocen poniżej 3,9 student otrzymuje 0 punktów.
3. Przez średnią ocen rozumie się średnią ważoną.
Osiągnięcia naukowe
(Punkty tej kategorii nie podlegają sumowaniu, przyznawane są za
najwyżej punktowane osiągnięcie)
W przypadku trudności wyboru pomiędzy kategoriami B i D – stosuje się
zasadę, że w przypadku pracy konkursowej realizowanej w ramach
programu kształcenia punkty są przyznawane w ramach kategorii B, zaś
w pozostałych przypadkach w ramach kategorii D)
1. Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym (na podstawie potwierdzenia
pracownika, z którym student publikował lub opiekuna naukowego oraz
kserokopii strony publikacji, na której wskazani są jej autorzy). W przypadku
publikacji pokonferencyjnych punkty przyznawane są za udział w konferencji.
2. Udział czynny w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, sesjach
naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja
pokonferencyjna.
3. Zajęcie od 1 do 7 miejsca, wyróżnienie lub zakwalifikowanie się w drodze
eliminacji do finału w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach o
zasięgu międzynarodowym.
Pkt. 2-3 na podstawie dokumentu potwierdzającego osiągnięcie.
4. Udział czynny w ogólnopolskich konferencjach, sympozjach, sesjach
naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja
pokonferencyjna.
5. Zajęcie od 1 do 5 miejsca, wyróżnienie lub zakwalifikowanie się w drodze
eliminacji do finału w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach o
zasięgu ogólnopolskim.
Pkt 4-5 na podstawie dokumentu potwierdzającego osiągnięcie.
6. Udział czynny w regionalnych konferencjach, sympozjach, sesjach
naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja
pokonferencyjna.
7. Medalowe miejsce, wyróżnienie lub zakwalifikowanie się w drodze
eliminacji do finału w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach o
zasięgu regionalnym.
Pkt. 6-7 na podstawie dokumentu potwierdzającego osiągnięcie.
8. Czynny udział (referat, poster, prezentacja multimedialna, wykonanie i
analiza badań) w przedsięwzięciach naukowych realizowanych w ramach koła
naukowego, agendy studenckiej.
Na podstawie informacji potwierdzonej przez opiekuna koła naukowego, w
przypadku agend studenckich przez pracownika Działu Spraw Studenckich
i Dydaktyki
Osiągnięcia sportowe
(Punkty tej kategorii nie podlegają sumowaniu, przyznawane są za
najwyżej punktowane osiągnięcie)
1. Start na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach
Europy lub Uniwersjadzie.
2. Klasa sportowa – mistrzowska międzynarodowa
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3. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej lub indywidualnej zdobyte
na Mistrzostwach Polski organizowanych przez Polskie Związki Sportowe
lub Akademickich Mistrzostwach Polski w klasyfikacji generalnej lub typów
uczelni.
4. Klasa sportowa – mistrzowska
5. Drugie lub trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej lub indywidualnej
zdobyte na Mistrzostwach Polski organizowanych przez Polskie Związki
Sportowe lub Akademickich Mistrzostwach Polski w kategorii generalnej lub
typów uczelni.
6. Klasa sportowa - pierwsza
7. Punktowane (od czwartego do siódmego) miejsce zdobyte w klasyfikacji
drużynowej lub indywidualnej zdobyte na Mistrzostwach Polski
organizowanych przez Polskie Związki Sportowe lub Akademickich
Mistrzostwach Polski w klasyfikacji generalnej lub typów uczelni.
8. Klasa sportowa - druga
9. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej lub indywidualnej zdobyte w
Podlaskiej Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej (warunkiem przypisania
punktów za zajęcie miejsca w klasyfikacji drużynowej jest udział zawodnika w
co najmniej 75% meczów)
10. Drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej lub indywidualnej zdobyte w
Podlaskiej Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej (warunkiem przypisania
punktów za zajęcie miejsca w klasyfikacji drużynowej jest udział zawodnika w
co najmniej 75% meczów)
11. Trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej lub indywidualnej zdobyte w
Podlaskiej Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej (warunkiem przypisania
punktów za zajęcie miejsca w klasyfikacji drużynowej jest udział zawodnika w
co najmniej 75% meczów)
Osiągnięcia artystyczne
(Punkty tej kategorii nie podlegają sumowaniu, przyznawane są za
najwyżej punktowane osiągnięcie)
1. Miejsce medalowe w artystycznych konkursach/festiwalach/olimpiadach
Międzynarodowych
2. Miejsce medalowe w artystycznych konkursach/festiwalach/olimpiadach
Ogólnopolskich
3. Miejsce medalowe w artystycznych konkursach/festiwalach/olimpiadach
regionalnych
4. Publikacja książki artystycznej (np. albumu fotograficznego)
5. Zamieszczenie dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej
6. Udział dzieła artystycznego w wystawie, warsztacie, konkursie
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