M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 197
ZARZĄDZENIE NR 36
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Uniwersytetu Warszawskiego
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§1
W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiącym
załącznik do zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2013 r. poz. 176)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 student może otrzymywać przez
cały okres studiów, również na pierwszym roku studiów.”,
b) uchyla się ust. 2;
2) w § 7 uchyla się ust. 3-5;
3) w § 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 1
ust. 2, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy
studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub
utracił prawo do świadczenia na podstawie § 8 ust. 4.”,
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b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Student otrzymujący świadczenia pomocy materialnej, o których mowa § 1
ust. 2 w jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu
okoliczności, o której mowa w § 8 ust. 4, mającej wpływ na prawo do świadczeń
pomocy materialnej.”;
4) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. O świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 2, mogą
ubiegać się także studenci cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na
zasadach obowiązujących obywateli polskich:
1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
2) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich
rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
6) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt
czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1
lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.);
7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
9) posiadający ważną Kartę Polaka.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się studenci
– cudzoziemcy, którzy podjęli i odbywają studia na zasadach obowiązujących
obywateli polskich:
1) będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe
niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów;
2) którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”,
c) uchyla się ust. 3;
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5) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Szczegółowy wykaz dokumentów, o których mowa w ust. 2, stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.”;
6) uchyla się § 21;
7) w § 23 uchyla się ust. 2;
8) w § 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania
dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w § 23 ust. 1:
1) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym
z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną
z następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2
lub
2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy
lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej
w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W uzasadnionych przypadkach rektor, kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna,
o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym, mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę
sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mowa
w art. 179 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa
w ust. 2, rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja
stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 175 ust.
4 i art. 176 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, może wezwać studenta
do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie
skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.”;
9) w § 25 uchyla się ust. 2;
10) w § 30:
a) ust 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki,
z zastrzeżeniem ust. 1a, może otrzymać student, który został wpisany na kolejny
rok studiów i uzyskał w poprzednim roku akademickim: wysoką średnią ocen lub
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osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.”,
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b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. 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.”,
c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych
studentów laureatom i finalistom olimpiad określa załącznik nr 4 do Regulaminu.”;
11) uchyla się § 31;
12) w § 33:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 prorektor właściwy ds. studenckich w porozumieniu
z OKSS określa procent nie mniejszy niż pięć i nie większy niż 10 liczby studentów
każdego roku każdego kierunku studiów prowadzonego na UW, którzy będą
otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów. Liczbę studentów
określa się według stanu na dzień 15 października roku akademickiego, na który
świadczenie ma zostać przyznane.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeśli mniej niż 5% studentów danego roku spełnia wszystkie kryteria do
otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów, wszyscy ci studenci
otrzymują stypendium rektora.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prorektor właściwy ds. studenckich na wniosek właściwego organu
Samorządu Studentów, w porozumieniu z kierownikiem podstawowej jednostki
organizacyjnej może postanowić, że procent studentów, o których mowa w ust. 1,
będzie obliczany w stosunku do każdego roku specjalności danego kierunku.
Wniosek składa się do prorektora za pośrednictwem OKSS.”;
13) w § 36:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Decyzja o przyznaniu zapomogi w kwocie większej niż 1.000 zł wymaga
zgody komisji powoływanej przez właściwy organ Samorządu Studentów. Komisja
wydaje opinię nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku komisji
stypendialnej oraz akt sprawy. Opinia uzasadniana jest faktycznie i prawnie oraz
podpisywana przez przewodniczącego komisji lub upoważnionego członka
komisji.”,
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W wypadku niepowołania komisji, o której mowa w ust. 2 lub niewydania
opinii w przewidzianym terminie, komisja stypendialna może skierować wniosek
oraz akta sprawy do prorektora właściwego ds. studenckich, który wydaje opinię
nie później niż w ciągu 30 dni.”;
14) w § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Decyzję doręcza się za potwierdzeniem odbioru w miejscu wskazanym
przez organ przyznający świadczenie, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach
wysyła się pocztą za potwierdzeniem odbioru. O miejscu i terminie odbioru
powiadamia się studentów.”;
15) w § 40:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Komisja stypendialna nie później niż w terminie 7 dni od powołania przesyła
do OKSS kopie: uchwały właściwego organu Samorządu Studentów
o delegowaniu studentów w skład komisji, zarządzenia kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej o powołaniu komisji lub zarządzeniu rektora w wypadku,
o którym mowa w § 40 ust. 2, dokumentów potwierdzających przeszkolenie
członków komisji z zakresu ochrony danych osobowych i uzyskania uprawnień do
przetwarzania danych osobowych oraz formularza do uzyskania uprawnień
w USOSweb.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku zmiany składu komisji stypendialnej, danych kontaktowych
członków komisji, miejsca lub terminu odbywania dyżurów, aktualne dokumenty
niezwłocznie przesyła się do OKSS.”;
16) w § 42:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepisy § 40 ust. 4-11 stosuje się odpowiednio.”,
b) uchyla się ust. 3;
17) w § 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UW podjętej na
podstawie ust. 1 przysługuje odwołanie do OKSS lub w wypadku niepowołania
OKSS do prorektora właściwego ds. studenckich.”.
§2
W załączniku nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu
Warszawskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej
i majątkowej rodziny studenta.”.
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§3
W załączniku nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu
Warszawskiego wprowadza się następujące zmiany:
2) w ust. 2:
a) uchyla się pkt 2,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych
na podstawie przepisów ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).”,
c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do
tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych.”,
d) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 199a ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym.”,
e) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty,
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn.
zm.).”;
3) w ust. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem
jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).”;
4) w ust. 9 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej
wykonywania”;
5) uchyla się ust. 14-15.
§4
Załączniki nr 3 i 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu
Warszawskiego otrzymują brzmienie określone w załączniku do zarządzenia
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys

6

Załącznik
do zarządzenia nr 36 Rektora UW z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
„Załącznik nr 3
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych
studentów
1. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę wyłącznie osiągnięcia uzyskane
w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium rektora
dla najlepszych studentów ma zostać przyznane.
2. W wypadku studenta I roku studiów drugiego stopnia ocena wniosków dotyczy
średniej ocen i osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego
stopnia, o ile studia drugiego stopnia student rozpoczął w ciągu 12 miesięcy od
ukończenia studiów pierwszego stopnia.
3. Wnioski są oceniane metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde
uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana
jest określona liczba punktów.
4. Student może złożyć wniosek uwzględniający wszystkie cztery kryteria
wymienione w ust. 3, jednak przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę co najwyżej
dwa kryteria, w ramach których student uzyskał najwyższą liczbę punktów.
5. Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz, np. w przypadku
wygłoszenia tego samego referatu na wielu konferencjach należy wskazać tę, która
jest najwyżej punktowana.
6. Przez konferencje naukowe:
1) o zasięgu krajowym rozumie się konferencje, w których czynny udział wzięli
przedstawiciele co najmniej pięciu ośrodków naukowych;
2) o zasięgu międzynarodowym rozumie się konferencje, w których co najmniej 1/3
czynnych uczestników reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe;
3) o zasięgu uczelnianym rozumie się konferencje, w których ponad połowa
czynnych uczestników reprezentowała jeden ośrodek naukowy i która nie jest
konferencją o zasięgu krajowym.
7. Ocenie podlegają wyłącznie publikacje opublikowane lub przyjęte do druku.
8. Publikacja przyjęta do druku, którą student wskazał we wniosku o stypendium
w jednym roku i otrzymał stypendium, w roku kolejnym nie może zostać
uwzględniona przy przyznawaniu stypendium jako publikacja wydana.
9. W wypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do charakteru osiągnięć
wskazanych przez studenta we wniosku o przyznanie stypendium rektora dla
najlepszych studentów, OKSS może wezwać studenta do przedstawienia
dodatkowych dokumentów potwierdzających wskazane osiągnięcia.
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Kryterium I – wysoka średnia ocen
1. Dla obliczenia liczby punktów przyjmowanej dla tego kryterium stosuje się
następujący wzór:
Lp=100*(średnia_ocen-4.00) gdzie:
Lp = Liczba punktów
średnia_ocen = arytmetyczna średnia ocen obliczona zgodnie z ust. 2 lub 3
odpowiednio.
2. Średnia ocen studenta z etapu studiów zakończonego na Uniwersytecie
Warszawskim obliczana jest zgodnie z zasadami Regulaminu Studiów na
Uniwersytecie Warszawskim z uwzględnieniem zasad studiowania obowiązujących
w danej jednostce.
3. Średnie ocen uzyskane przez studenta w skali, w której najwyższą oceną jest
6,0 lub 5,5 (tj. średnia_ocen_obca) zastępuje się odpowiednikami przeliczonymi
według następujących wzorów, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku:
1) ze skali ocen 2-5,5
średnia_ocen = (średnia_ocen_obca*5)/5,5
2) ze skali ocen 2-6,0
średnia_ocen = (średnia_ocen_obca*5)/6,0
4. Za kryterium wysokiej średniej ocen można otrzymać od 0 do 100 punktów.
5. Student, który uzyskał wpis warunkowy na kolejny rok studiów otrzymuje
0 punktów za kryterium wysokiej średniej ocen.
Kryterium II – osiągnięcia naukowe1
Typy osiągnięć
naukowych
Publikacje

Osiągnięcia

Punkty

Recenzowana książka
o charakterze naukowym

10

Rozdział w recenzowanej
książce o charakterze naukowym
lub recenzowanej publikacji
pokonferencyjnej

3

Artykuł naukowy w czasopiśmie
naukowym znajdującym się na
liście w Części A, Części B lub
w Części C ujednoliconego
i ostatniego ogłoszonego wykazu
czasopism naukowych MNiSW

5

Artykuł naukowy w czasopiśmie
o charakterze naukowym nie
ujętym w Części A, Części B lub

3

8

maksymalnie 25 za
całą kategorię

Części C ujednoliconego
i ostatniego ogłoszonego wykazu
czasopism naukowych MNiSW
Przekłady

Konferencje naukowe

Konkursy naukowe

1

Przekład książki o charakterze
naukowym

7

Przekład rozdziału książki
zamieszczony w recenzowanej
książce o charakterze naukowym
lub czasopiśmie naukowym

3

Przekładu artykułu naukowego
zamieszczonego w
recenzowanej książce o
charakterze naukowym lub
czasopiśmie naukowym

3

Czynny udział (tj. wygłoszenie
referatu lub zaprezentowanie
posteru) w konferencji naukowej
o zasięgu międzynarodowym

5

Czynny udział w konferencji
naukowej o zasięgu krajowym

3

Czynny udział w konferencji
naukowej o zasięgu uczelnianym

1

Miejsca I-III w konkursach
naukowych o zasięgu
międzynarodowym

10

Miejsca I-III w konkursach
naukowych o zasięgu krajowym

5

maksymalnie 25 za
całą kategorię

maksymalnie 25 za
całą kategorię

maksymalnie 25 za
całą kategorię

w szczególnie uzasadnionych wypadkach OKSS może przyznać do 100 punktów za
osiągnięcie naukowe znacznej wagi.
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Kryterium III – osiągnięcia artystyczne1
Kategorie osiągnięć
Publikacje

Konkursy/Festiwale
artystyczne

Wystawy

1

Osiągnięcia

Punkty

Książka artystyczna, np. album
z reprodukcjami lub przekład
dzieła literackiego

5

Zamieszczenie dzieła
artystycznego w publikacji
zbiorowej

2

maksymalnie 40 za
całą kategorię

Miejsca I-III w konkursach lub
festiwalach artystycznych o
zasięgu międzynarodowym

I – 10
II – 8
III – 6

Miejsca I-III w konkursach lub
festiwalach artystycznych
o zasięgu krajowym

I–6
II – 4
III – 2

Wystawienie dzieła na wystawie
o zasięgu międzynarodowym

10

Wystawienie dzieła na wystawie
o zasięgu krajowym

5

maksymalnie 40 za
całą kategorię

maksymalnie 20 za
całą kategorię

w szczególnie uzasadnionych wypadkach OKSS może przyznać do 100 punktów za
osiągnięcie artystyczne znacznej wagi.
Kryterium IV – osiągnięcia sportowe1

Osiągnięcia
Udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich
Udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie,
Akademickich Mistrzostwach Świata
Akademickie Mistrzostwa Europy

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
I – V miejsce
VI – X miejsce
XI – XV miejsce

Wynik w I lidze rozgrywek państwowych
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Punkty
100
90
75
74
73
72
71
70
69
68
70
68
66

Wynik w II lidze rozgrywek państwowych
Wynik indywidualny lub drużynowy uzyskany przez zespół w
Mistrzostwach Polski (Akademickich, AZS, Młodzieżowych,
Seniorów) – wyłącznie klasyfikacja generalna

Wynik drużynowy będący sumą wyników indywidualnych w
Mistrzostwach Polski (Akademickich, AZS, Młodzieżowych,
Seniorów) – wyłącznie klasyfikacja generalna

Mistrzostwa Polski Uniwersytetów

1

I – V miejsce
VI – X miejsce
XI - XV miejsce
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
VII miejsce
VIII miejsce
I miejsce
II miejsce
III miejsce

64
62
60
70
69
68
67
66
65
64
63
65
64
63
62
61
60
59
58
57
55
53

przy obliczaniu punktów uprawniających do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych
studentów za osiągnięcia sportowe bierze się pod uwagę wyłącznie najwyżej punktowane
osiągnięcie sportowe. Nie sumuje się punktów za poszczególne osiągnięcia sportowe.
Przykładowe osiągnięcia, które nie będą brane pod uwagę:
1. Publikacje o charakterze nienaukowym (np. sprawozdanie z konferencji).
2. Artykuły, publikacje lub przekłady bez potwierdzenia o przyjęciu do druku.
3. Artykuły recenzyjne.
4. Redakcja publikacji.
5. Bierny udział w sympozjach, konferencjach lub sesjach naukowych.
6. Organizacja konferencji lub spotkań.
7. Udział w pracach koła naukowego.
8. Udział w projekcie badawczym.
9. Udział w szkoleniach, wykładach otwartych, warsztatach, spotkaniach
panelowych oraz spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji.
10. Udział w konkursach, festiwalach, olimpiadach lub eliminacjach do
konkursów, festiwalach, olimpiad.
11. Certyfikaty językowe lub inne certyfikaty uzyskane np. podczas szkoleń,
warsztatów.
12. Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe.
13. Inne nagrody i wyróżnienie za wyniki lub osiągnięcia naukowe, artystyczne
lub sportowe (np. nagrody rektora lub dziekana, nagrody przyznawane przez władze
samorządowe, fundacje lub osoby prywatne).
14. Osiągnięcia potwierdzone wyłącznie oświadczeniem wnioskodawcy.
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15. Artykuły w gazetach i czasopismach nienaukowych.
16. Ukończenie innego kierunku studiów, ukończenie innego kierunku studiów
z wyróżnieniem.
Wymagane dokumenty
1. Zaświadczenie o średniej ocen za III rok studiów pierwszego stopnia i skali
ocen w uczelni w wypadku studentów ubiegających się o stypendium rektora dla
najlepszych studentów na I roku studiów magisterskich uzupełniających, jeśli
ukończyli studia pierwszego stopnia w uczelni innej niż Uniwersytet Warszawski.
2. Zaświadczenie z wydawnictwa o:
1) przyjęciu książki do druku, jej zrecenzowaniu (z podaniem nazwiska i stopnia
naukowego recenzenta) i planowanej dacie wydania lub
2) ukazaniu się drukiem zrecenzowanej (z podaniem nazwiska i stopnia naukowego
recenzenta) książki lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej
z numerem ISBN.
3. Zaświadczenie z wydawnictwa o:
1) przyjęciu do druku książki zawierającej rozdział autorstwa studenta do druku, jej
zrecenzowaniu (z podaniem nazwiska i stopnia naukowego recenzenta)
i planowanej dacie wydania lub
2) ukazaniu się drukiem zrecenzowanej (z podaniem nazwiska i stopnia naukowego
recenzenta) książki zawierającej rozdział autorstwa studenta.
4. Zaświadczenie z wydawnictwa o:
1) przyjęciu do druku artykułu w czasopiśmie, zrecenzowaniu go (z podaniem
nazwiska i stopnia naukowego recenzenta) i planowanej dacie wydania lub
2) 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.
5. Program konferencji oraz zaświadczenia od organizatora konferencji,
w których będą podane: termin konferencji, tytuł wygłoszonego referatu lub
przedstawionego posteru.
6. Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się wydawnictwa elektronicznego
na nośnikach fizycznych (np. CD-ROM, DVD-ROM) z podanym numerem ISBN,
numerem wydawcy lub kserokopia okładki wydawnictwa umożliwiająca ustalenie
autorstwa i rok wydania.
7. Zaświadczenie wydawnictwa internetowego potwierdzające publikację
elektroniczną na stronie WWW z numerem ISSN czasopisma elektronicznego,
nazwiskiem autora, tytułem i datą publikacji.
8. Zaświadczenie z wydawnictwa o:
1) przyjęciu książki artystycznej do druku i planowanej dacie wydania lub
2) ukazaniu się drukiem książki artystycznej lub kserokopia strony tytułowej i stopki
wydawniczej z numerem ISBN.
9. Zaświadczenie z wydawnictwa o:
1) przyjęciu do druku publikacji zbiorowej zawierającej dzieło artystyczne studenta
i planowanej dacie wydania lub
2) zamieszczeniu dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej lub kserokopia strony
tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN oraz dodatkowo strona tytułowa
rozdziału z nazwiskiem autora lub spis treści z tytułem rozdziału i nazwiskiem
autora.
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10. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie punktowanego miejsca
w naukowych lub artystycznych konkursach/festiwalach.
11. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie punktowanych miejsc
w konkursach naukowych i konkursach/festiwalach artystycznych o zasięgu
międzynarodowym lub krajowym.
12. Zaświadczenia od organizatora wystawy o wystawieniu dzieła artystycznego
na wystawie o zasięgu międzynarodowym lub krajowym.
13. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie punktowanych miejsc
w ww. imprezach sportowych.
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Załącznik nr 4
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych
studentów laureatom i finalistom olimpiad
1. Studentów z I roku każdego kierunku studiów, ubiegających się o stypendium
rektora dla najlepszych studentów szereguje się w ranking punktowy według
następujących zasad:
1) Laureaci olimpiad międzynarodowych otrzymują 200 punktów.
2) Wynik punktowy laureatów olimpiad przedmiotowych zasięgu ogólnopolskim
oblicza się wg następującego wzoru:

3) Wynik punktowy finalistów olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim
oblicza się wg następującego wzoru:

4) Wynik punktowy zaokrąglany jest do całości.
2. Uzyskanie tytułu laureata
odpowiednim zaświadczeniem.

olimpiady

międzynarodowej

potwierdza

się

3. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu
ogólnopolskim potwierdza się właściwym zaświadczeniem. Liczbę zdobytych
punktów potwierdza się zaświadczeniem wystawionym przez Komitet Główny
Olimpiady. Zaświadczenie powinno zawierać informację o wyniku punktowym
uzyskanym przez studenta w zawodach III stopnia oraz o najwyższym uzyskanym
wyniku w danej edycji olimpiady.
4. W przypadku, gdy student posiada więcej niż jeden tytuł laureata lub finalisty,
pod uwagę bierze się jeden, najwyższy wynik.
5. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru wiedzy ustala się na
podstawie wykazu kierunków i poziomów kształcenia przygotowywanego przez BSS.
6. Zgodność profilu olimpiady przedmiotowej o zasięgu
obszarem wiedzy określa poniższa tabela:
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ogólnopolskim z

obszar nauk humanistycznych Olimpiada Artystyczna
Olimpiada Filozoficzna
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Języka Białoruskiego
Olimpiada Języka Francuskiego
Olimpiada Języka Hiszpańskiego
Olimpiada Języka Łacińskiego
Olimpiada Języka Rosyjskiego
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
obszar nauk przyrodniczych

Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Geograficzna

obszar nauk ścisłych

Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Matematyczna

obszar nauk społecznych

Olimpiada Geograficzna
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym
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