Załącznik nr 11 do Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW
I.

Punkty za osiągnięcia naukowe przyznaje się według poniższej tabeli:
KAŻDE OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE (dołączone do wniosku) MUSI OPRÓCZ POTWIERDZENIA
ZAWIERAĆ opis studenta: (imię nazwisko autora, datę i miejsce, KOD osiągnięcia, nr
załącznika –zgodny z załącznikiem na wniosku)
Liczba
punktów

Osiągnięcie

Publikacja w czasopiśmie
naukowym lub materiałach
konferencyjnych wymienionych w
Wykazie MNiSW z przypisaną
liczbą punktów od 140 do 200
Publikacja w czasopiśmie
naukowym lub materiałach
konferencyjnych wymienionych w
Wykazie MNiSW z przypisaną
liczbą punktów od 70 do 100
włącznie
Publikacja w czasopiśmie
naukowym lub materiałach
konferencyjnych wymienionych w
Wykazie MNiSW z przypisaną
liczbą punktów od 20 do 40
włącznie

Potwierdzenie

20

15

Kod osiągnięcia

PLM01

– kopia stron zawierających
nazwisko autora, tytuł
publikacji, miejsce, nazwę
czasopisma lub książki,
datę wydania oraz
ISBN/ISSN (jeśli został
nadany)

10

PLM02

PLM03

Publikacje w języku polskim
Autorstwo książki o charakterze
naukowym lub monografii
Autorstwo rozdziału w książce
lub w monografii
Publikacja w innych czasopismach
naukowych

20
8
5

Redakcja monografii naukowej

2

Publikacja w czasopiśmie
popularnonaukowym

2

PJP04
– kopia stron zawierających
nazwisko autora, tytuł
publikacji, miejsce, nazwę
czasopisma lub książki,
datę wydania oraz
ISBN/ISSN (jeśli został
nadany)

PJP05
PJP06
PJP07
PJP08

Publikacje w języku obcym
Autorstwo książki o charakterze
naukowym lub monografii
Autorstwo rozdziału w książce lub
w monografii
Publikacja w innych czasopismach
naukowych

25
10
7

Redakcja monografii naukowej

3

Publikacja w czasopiśmie
popularnonaukowym

3

PJO09
– kopia stron zawierających
nazwisko autora, tytuł
publikacji, miejsce, nazwę
czasopisma lub książki,
datę wydania oraz
ISBN/ISSN (jeśli został
nadany)

PJO10
PJO11
PJO12
PJO13

Konferencje naukowe języku polskim
Czynny udział – konferencja
międzynarodowa

3

– kopia materiałów
pokonferencyjnych

KNJP14

Czynny udział – konferencja krajowa
Czynny udział – konferencja
uczelniana

2
1,5

– strony zawierające
nazwisko autora, tytuł
prezentowanego wykładu,
komunikatu, posteru,
nazwę i termin konferencji
– zaświadczenie
organizatora

KNJP15
KNJP16

Konferencje naukowe w języku obcym
Czynny udział – konferencja
międzynarodowa
Czynny udział – konferencja krajowa

Czynny udział – konferencja
uczelniana

4

3

2,5

– kopia materiałów
pokonferencyjnych
– strony zawierające
nazwisko autora, tytuł
prezentowanego wykładu,
komunikatu, posteru,
nazwę i termin konferencji
– zaświadczenie
organizatora

KNJO17
KNJO18

KNJO19

Osiągnięcia Uczelniane
Uzyskanie Studenckiego Grantu
Badawczego
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

1

Certyfikat potwierdzający
przyjęcie sprawozdania
przez Komisję SGB

UŁ01

Punkty za poszczególne osiągnięcia naukowe są sumowane.
Złożenie wniosku jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia o zgodności podanych danych ze
stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych informacji zagrożone jest odpowiedzialnością
dyscyplinarną i karną.
W przypadku nieuwzględnienia przez komisję przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje „0 pkt”.
W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcia, komisja nie
przyznaje za nie punktów.
Uwzględniane są tylko wydane publikacje.
W danym roku akademickim mogą zostać uwzględnione tylko dwa artykuły popularnonaukowe oraz
czynny udział w tylko dwóch konferencjach uczelnianych, niezależnie od języka, w jakim artykuły
zostały opublikowane a referaty wygłoszone. Za artykuł popularnonaukowy uważa się publikacje w
czasopismach nierecenzowanych lub internetowych oraz w periodykach/czasopismach studenckich kół
naukowych. Za konferencję uczelnianą uważa się wydarzenie zorganizowane w Uniwersytecie Łódzkim
lub przez jednostkę UŁ.
Za czynny udział w konferencji uznaje się wygłoszenie referatu lub prezentację posteru. Punkty
przyznawane są tylko raz za czynny udział w określonej konferencji niezależnie od ilości wygłoszonych
referatów lub prezentowanych posterów.
Dane osiągnięcie naukowe punktowane jest tylko 1 RAZ w przypadku wygłoszenia tego samego
referatu na wielu konferencjach uwzględniana jest najwyższa liczba pkt. ( rodzaj konferencji).

II.

Punkty za osiągnięcia artystyczne przyznaje się według poniższej tabeli:
Liczba
punktów

Osiągnięcie

Potwierdzenie

Kod osiągnięcia

Laureaci konkursów, festiwali, przeglądów, olimpiad
Międzynarodowe (miejsca I–
III)
Krajowe (miejsca I–III

I – 10
II – 8
III – 6
I–5
II – 4
III – 3

zaświadczenie / dyplom / certyfikat
potwierdzający zajęcie miejsca

ART01
ART02
ART03
ART04
ART05
ART06

Uczelniane (miejsce I)

1

ART07

Wyróżnienia Międzynarodowe

5

ART08

Wyróżnienia Krajowe

2

ART09
Wydanie dzieła*

Indywidualne

8

Zbiorowe

3

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

– kopia stron zawierających
nazwisko autora, tytuł publikacji,
miejsce, nazwę czasopisma lub
książki, datę wydania oraz
ISBN/ISSN (jeśli został nadany)

ART10
ART11

Punkty za poszczególne osiągnięcia artystyczne są sumowane.
Złożenie wniosku jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia o zgodności podanych danych ze
stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych informacji zagrożone jest odpowiedzialnością
dyscyplinarną i karną.
W przypadku nieuwzględnienia przez komisję przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje „0 pkt”.
W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcia, komisja nie
przyznaje za nie punktów.
Za dziedzinę sztuki uznaje się: literaturę, muzykę, teatr, kinematografię, opiekę nad zabytkami,
twórczość ludową, sztuki wizualne (fotografię, malarstwo, rzeźbę, grafikę), sztuki użytkowe.
Za wydanie dzieła uważa się: książkę, tomik, album, film, sztukę teatralną.
Za osiągnięcia artystyczne nie uznaje się działalności artystycznej związanej ze sztuką, tj. koncertów,
wystaw, projekcji filmowych oraz pełnienia w nich funkcji administracyjnych lub zarządczych
w grupach artystycznych.
Za konferencję / festiwal / przegląd / olimpiadę uczelnianą uważa się organizowaną w Uniwersytecie
Łódzkim, za krajową – wydarzenie organizowane przez ośrodek polski inny niż UŁ, zaś za
międzynarodową uznaje się wydarzenia organizowane przez ośrodki zagraniczne.
We wniosku należy wpisać wyłącznie jedno osiągnięcie danej rangi. Jeżeli np. student brał udział
w dwóch krajowych konkursach artystycznych, to uwzględnia się tylko to wydarzenie, na którym zajął
wyższą lokatę. Nie sumuje się punktów za kilka osiągnięć artystycznych danej rangi.

Osiągnięcie

Punkty za osiągnięcia sportowe przyznaje się według poniższej tabeli:
Liczba
Potwierdzenie
punktów

Kod
osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie
Miejsce I–III

50

Miejsce IV–VIII

40

Miejsce IX–XVI

30

IO01

– zaświadczenie polskiego związku sportowego
wymienionego w aktualnym Komunikacie Ministra
Sportu i Turystyki

IO02
IO03

Mistrzostwa Świata
Miejsce I–III

35

Miejsce IV–VIII

25

Miejsce IX–XVI

15

MS04

– zaświadczenie polskiego związku sportowego
wymienionego w aktualnym Komunikacie Ministra
Sportu i Turystyki

MS05
MS06

Mistrzostwa Europy
Miejsce I–III

30

Miejsce IV–VIII

20

Miejsce IX–XVI

10

ME07

– zaświadczenie polskiego związku sportowego
wymienionego w aktualnym Komunikacie Ministra
Sportu i Turystyki

ME08
ME09

Uniwersjada
Miejsce I–III

15

U010
– zaświadczenie AZS

Miejsce IV–VIII

10

U011
Akademickie Mistrzostwa Świata / Europy

Miejsce I–III

10

AMS12
– zaświadczenie AZS

Miejsce IV–VIII

5

AMS13

Akademickie Mistrzostwa Polski / Mistrzostwa Polski AZS / Mistrzostwa Polski Seniorów /
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Miejsce I–III

8

MP14
– zaświadczenie AZS

Miejsce IV–VI

4

MP15
Mistrzostwa Polski Uniwersytetów

Miejsce I–III

6

MPU16
– zaświadczenie AZS

Miejsce IV–VI

3

MPU17

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego (w tym Akademickie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego)
Miejsce I

4

Miejsce II

3

Miejsce III–IV

1

MWL18
– zaświadczenie AZS

MWL19
MWL20

Igrzyska Studentów Pierwszego Roku

Miejsce I–II

1

ISPR21
– zaświadczenie AZS

Miejsce III–IV

0,5

ISPR22
Klasa sportowa

MM

2

M

1

– zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy
wymieniony w aktualnym Komunikacie Ministra Sportu
i Turystyki

KS23
KS24

1. Punkty za poszczególne osiągnięcia sportowe są sumowane.
2. Złożenie wniosku jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia o zgodności podanych danych ze stanem
faktycznym. Podanie nieprawdziwych informacji zagrożone jest odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez komisję przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje „0 pkt”.
4. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcia, komisja nie
przyznaje za nie punktów.
5. W sportach indywidualnych w rubryce zajęte miejsce należy wpisać lokatę zajętą w klasyfikacji
indywidualnej. Miejsce zajęte przez drużynę nie jest brane pod uwagę (nie dotyczy dyscyplin drużynowych,
gier).
6. We wniosku należy wpisać wyłącznie jedno osiągnięcie danej rangi. Jeżeli np. zawodnik brał udział
w akademickich mistrzostwach Polski w piłce siatkowej oraz młodzieżowych mistrzostwach Polski
organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej, to uwzględnia się tylko tę imprezę lub konkurencję, w
której zajął wyższą lokatę. Nie sumuje się punktów za kilka osiągnięć sportowych danej rangi.
7. W przypadku posiadania klasy sportowej konieczne jest dołączenie jej potwierdzenia wydanego przez polski
związek sportowy wymieniony w aktualnym Komunikacie Ministra Sportu i Turystyki. Brak zaświadczenia
równoważny jest z nieuwzględnieniem punktów za klasę sportową.

III.

Punkty za średnią ocen przyznaje się według następujących zasad:

1. Punkty stypendialne przyznawane są studentom, którzy za poprzedni rok studiów uzyskali wysoką średnią.
2. Punkty za wysoką średnią przyznaje się na podstawie średniej: mnożonej przez współczynnik 10.
punkty = średnia * 10

