Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów

Szczegółowe kryteria oraz zasady przeliczania na punkty średniej oraz osiągnięć
Na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów, dalej „Regulamin” ustala się następujące
zasady przeliczania na punkty średniej oraz osiągnięć naukowych, sportowych oraz
artystycznych:
§1
1.

Przez średnią za rok studiów, rozumie się średnią za ostatni rok studiów, przy ustalaniu
której bierze się po uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych
zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, które student powinien zaliczyć
zgodnie z programem i planem studiów na ocenę. Średnią ocen ustala się z dokładnością
do trzech miejsc po przecinku.

2.

W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, przez ostatni rok
studiów rozumie się ostatni rok studiów pierwszego stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów
pierwszego stopnia trwał jeden semestr, średnią ustala się na podstawie ocen z tego
semestru.

3.

Średnią z ocen uzyskanych przelicza się na punkty w stosunku 1:1 z uwzględnieniem
trzech miejsc po przecinku.

4.

Średnią ocen studenta uzyskaną w uczelni o innej skali ocen przelicza się na punkty
następująco:
1) przy skali o najwyższej ocenie 6,00 – średnią ocen uzyskaną przez studenta dzieli się
przez współczynnik 1,2,
2) przy skali o najwyższej ocenie 5,50 – średnią ocen uzyskaną przez studenta dzieli się
przez współczynnik 1,1.

5.

Student nie otrzymuje punktów za średnią, jeżeli w poprzednim roku uzyskał choćby jedną
ocenę niedostateczną z zaliczeń i egzaminów.
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§2
Kryteria punktów za wysoką średnią określa się następująco:
Liczba punktów

Wysokość średniej

za osiągnięcie

5,0

5

4,999

4,999

4,998

4,998

4,997

4,997

4,996

4,996

4,995

4,995

4,994

4,994

Itd.

Itd.

(Średnia jest brana do trzech miejsc po przecinku)
§3
Kryteria oceny osiągnięć naukowych oraz przyporządkowaną im liczbę punktów określone są
następująco:
Rodzaj osiągnięcia

Liczba punktów
za osiągnięcie

Monografia naukowa

5

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym

4,75

Artykuł naukowy w pracy zbiorowej, recenzja naukowa

4,5

Hasło encyklopedyczne

2

Artykuł naukowy w czasopiśmie nierecenzowanym

2,5

Redakcja merytoryczna książki/czasopisma

3,5

Artykuł popularnonaukowy np.: sprawozdanie, omówienie, wstęp
itp.

1,5

Referat na konferencji międzynarodowej

4,75

Referat na konferencji krajowej

4,25

Udział w międzynarodowych projektach naukowych (współpraca
naukowa z zagranicznymi instytucjami naukowymi lub

4,75

akademickimi)
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Udział w krajowych projektach naukowych (współpraca naukowa z
krajowymi instytucjami naukowymi lub akademickimi)

4,25

§4
Kryteria oceny osiągnięć artystycznych oraz przyporządkowaną im liczbę punktów określone
są następująco:
Liczba punktów

Rodzaj osiągnięcia

za osiągnięcie

Osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym (nagrody, wyróżnienia,
publikacje)
Osiągnięcia o zasięgu krajowym (nagrody, wyróżnienia,
publikacje, wystawy)

5

4,5

Działalność organizacyjno–artystyczna o zasięgu krajowym
(organizacja imprez artystycznych, przedsięwzięć

2

artystycznych, wystawy)
§5
Kryteria oceny osiągnięć sportowych oraz przyporządkowaną im liczbę punktów określone są
następująco:
Rodzaj osiągnięcia
Osiągnięcie wysokiego wyniku (I – III miejsce) we
współzawodnictwie międzynarodowym
Zdobycie od IV. do VI. miejsca we współzawodnictwie
międzynarodowym
Osiągnięcie wysokiego wyniku (I – III miejsce) we
współzawodnictwie krajowym
Zdobycie od IV. do VI. miejsca we współzawodnictwie
krajowym

Liczba punktów
za osiągnięcie
5

4,75

4,75

4,5
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§6
Kryteria oceny olimpiady oraz przyporządkowaną im liczbę punktów określone są następująco:
Rodzaj osiągnięcia
Laureat olimpiady międzynarodowej o której mowa w
przepisach o systemie oświaty

Liczba punktów
za osiągnięcie
5

Laureat olimpiady stopnia centralnego, o której mowa w
przepisach o systemie oświaty

4,75

Finalista olimpiady stopnia centralnego, o której mowa w
przepisach o systemie oświaty

4,5

Medalista współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza
Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o
sporcie

5

(tylko dla studentów pierwszego roku studiów, w roku złożenia egzaminu maturalnego, który
jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty)
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