
 

Załącznik nr 9 - System punktowania stypendium rektora  

 

 

STYPENDIUM REKTORA  

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 

 

 

§1 

 

System punktowania 

 

1. W ramach każdej z kategorii, tj.: 1/ za wysoką średnią ocen; 2/ za osiągnięcia naukowe;  

3/ artystyczne lub 4/ za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym, można uzyskać nie więcej niż 100 punktów. 

2. Średnią ocen z poprzedniego roku jest średnia arytmetyczna wyliczana na podstawie ocen uzyskanych 

przez studenta z przedmiotów objętych programem studiów obowiązującym 

w trakcie realizacji roku studiów, na podstawie którego student ubiega się o stypendium. 

3. Średnia ocen przeliczana jest w następujący sposób: wartość po przecinku odpowiada liczbie punktów, 

np. 4,00 - 0 pkt.; 4.01 - 1 pkt.; 4,51 - 51 pkt.; 4,99 - 99 pkt.; 5.00 - 100 pkt. 

4. Stypendium rektora, o którym mowa, może otrzymywać student posiadający:  

• wysoką średnią ocen równą 4,00 lub wyższą;  

• średnią ocen niższą niż 4,00 i osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

5. O stypendium rektora, nie  może ubiegać się student posiadający średnią ocen niższą niż 3,50 nawet 

jeśli posiada wyniki w pozostałych w/w kategoriach.  

6. Średnia ocen jest ustalana na zasadach określonych w Regulaminie studiów AMW. 

7. Liczba punktów, która decyduje o miejscu na liście rankingowej stanowi sumę punktów osiągniętą 

przez studenta w ramach każdej z czterech kategorii.  

8. Jeśli student wyjechał za granicę celem odbywania części studiów w uczelni partnerskiej, średnia ocen z 

semestru mobilnego jest brana pod uwagę. 

 

§ 2 

 

1. Przeliczenia skali ocen dokonuje właściwy dziekanat. 

2. Do przeliczenia skali ocen potrzebny jest wykaz ocen z tych przedmiotów, które obowiązywały w 

poprzednim roku akademickim. 

3. Student, który ukończył studia I stopnia w innej uczelni, wraz z wnioskiem o stypendium zobowiązany 

jest złożyć zaświadczenie wystawione przez dziekanat uczelni, na której odbył studia, zawierający 

następujące informacje o średniej ocen z ostatniego roku studiów I stopnia z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku bez zaokrągleń wraz z oświadczeniem osoby odpowiedzialnej za wystawianie 



 

zaświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów oraz 

przyznawania miejsc w domach studenckich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 

4. Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni lub zmienił kierunek studiów w ramach AMW, 

potwierdzenia średniej ocen na poprzednim roku i kierunku studiów, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku bez zaokrągleń, dokonuje dziekanat wydziału, na którym student ukończył poprzedni rok 

studiów. 

 

§3 

 

1. Przez osiągnięcia naukowe w szczególności rozumie się: 

a) opublikowane prace naukowe lub popularnonaukowe (do wniosku należy dołączyć kserokopię strony 

zawierającej informację o autorze, tytule i rodzaju publikacji, dacie i miejscu wydania); 

b) czynny udział w sesjach naukowych, tj.: wygłoszenie referatu lub komunikatu; głos  

w dyskusji panelowej - o ile zostanie udokumentowany w publikowanym sprawozdaniu z konferencji. 

Należy przedstawić oficjalny program sesji lub opublikowane sprawozdanie z sesji naukowej, w 

którym znajdować się będą następujące dane: imię i nazwisko wnioskodawcy, data, miejsce sesji, 

podmiot organizujący, temat sesji oraz forma i tytuł wystąpienia. W innym przypadku należy złożyć 

zaświadczenie organizatora sesji wraz z wyżej wymienionymi danymi. W przypadku wygłoszenia tego 

samego referatu na wielu sesjach, należy wykazać sesję z najwyższą punktacją, która jako jedyna 

będzie podlegać kwalifikacji; 

c) inne osiągnięcia naukowe nieujęte np.: uzyskanie grantu badawczego; udział w programie badawczym, 

wymianie międzynarodowej lub międzyuczelnianej; praca i czynny udział w kole naukowym wraz z 

dokumentem potwierdzającym realizacje działań na rzecz koła; wygrana lub wyróżnienie w konkursie. 

 

§4 

 

1. Przez osiągnięcie artystyczne rozumie się w szczególności osiągnięcie w dziedzinie sztuk 

fotograficzno- plastycznych, literacko-poetyckich, teatralno-recytatorskich, muzyczno- tanecznych, o 

ile wyżej wymienione osiągnięcie nie stanowi podstawy do zaliczenia przedmiotu objętego programem 

studiów lub nie wchodzi w zakres obowiązków wynikających ze stosunku pracy. 

2. W przypadku wielu osiągnięć artystycznych uzyskanych w danym roku akademickim  

na podstawie tego samego dzieła, należy wykazać najwyższe osiągnięcie, które jako jedyne będzie 

podlegało punktacji. 

3. Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, które musi zawierać 

informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia. 

Dodatkowo należy dołączyć kserokopię strony zawierającej informację o autorze, tytule i rodzaju 

publikacji, dacie i miejscu wydania. 

 

 



 

 

§5 

 

1. Każde osiągnięcie naukowe, artystyczne i sportowe należy odpowiednio udokumentować (dyplomy, 

zaświadczenia, itp.). Dokument potwierdzający osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe powinien 

zawierać informacje o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie i miejscu oraz charakterze 

osiągnięcia.  

2. W przypadku osiągnięć sportowych, dokument poświadczający osiągnięcie powinien być 

zweryfikowany oraz zaopiniowany przez Kierownika Ośrodka Wychowania Fizycznego i Sportu 

Akademii Marynarki Wojennej. 

 

Wszystkie w/w osiągnięcia punktowane są zgodnie z poniższą tabelą punktacji: 

 

TABELA PUNKTACJI 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE* 

LP TYP RODZAJ 
LICZBA 

PUNKTÓW 

1. Prace naukowe 

monografia naukowa (co najmniej 6 arkuszy 

wydawniczych); 
70 

artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym; 60 

artykuł naukowy w pracy zbiorowej; 50 

hasło encyklopedyczne; 30 

artykuł naukowy w czasopiśmie nie recenzowanym; 30 

redakcja merytoryczna książki/czasopisma; 20 

samodzielne tłumaczenie monografii,  książki, 

artykułu, filmu itp. 
10 

artykuł popularnonaukowy, np.: sprawozdanie, 

recenzja, wstęp itp. 
5 

2. Sesje naukowe 

sesja zagraniczna; 70 

sesja międzynarodowa w kraju (sesja z udziałem nie 

mniej niż dwóch prelegentów obcokrajowców); 
60 

sesja ogólnopolska (sesja z udziałem nie mniej niż 

dwóch prelegentów z innego środowiska 

naukowego); 

50 



 

sesja środowiskowa (sesja w ramach jednej uczelni 

lub z udziałem prelegentów z lokalnego środowiska 

naukowego); 

15 

3. 

Inne osiągnięcie naukowe  

(nie może być wykazywane więcej 

niż jeden raz w trakcie studiów) 

uzyskanie grantu badawczego (zaświadczenie 

potwierdzone przez instytucję przyznającą grant, na 

którym należy podać: tytuł, numer grantu, datę, 

uzyskania, imię. i nazwisko wnioskodawcy); 

100 

udział w zespołowym programie badawczym 

(udział należy potwierdzić zaświadczeniem 

kierownika programu badawczego, który musi 

zawierać następujące informacje: imię i nazwisko 

wnioskodawcy, nazwę programu badawczego, datę, 

jego rozpoczęcia i zakres udziału wnioskodawcy); 

80 

czynny udział i praca na rzecz Akademii Marynarki 

Wojennej udokumentowany zaświadczeniem od 

pełnomocnika ds. studentów; 

10 

czynny udział i praca w kole naukowym, 

udokumentowany zaświadczeniem od opiekuna koła 

naukowego; 

15 

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE** 

LP TYP ZASIĘG 
LICZBA 

PUNKTÓW 

1. 

zajęcie  czołowego  miejsca  

(od I  do III)   lub uzyskanie  

nagrody  w  konkursach,  

przeglądach i festiwalach; 
międzynarodowy 

70 

2. 
publikacja/upowszechnienie 

osiągnięć artystycznych; 
60 

3. 

zajęcie  czołowego  miejsca   

(od I  do III)   lub uzyskanie  

nagrody  w  konkursach,  

przeglądach i festiwalach; 
ogólnopolski 

40 

4. 
publikacja/upowszechnienie 

osiągnięć artystycznych; 
30 

5. 

zajęcie  czołowego  miejsca   

(od I  do III)   lub uzyskanie  

nagrody  w  konkursach,  

przeglądach i festiwalach 

wojewódzki 15 



 

6. 
publikacja/upowszechnienie 

osiągnięć artystycznych 
10 

7. 

zajęcie  czołowego  miejsca   

(od I  do III)   lub uzyskanie  

nagrody  w  konkursach,  

przeglądach i festiwalach 
środowiskowy 

5 

8. 
publikacja/upowszechnienie 

osiągnięć artystycznych 
2 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE** 

LP TYP ZAWODY RANGI 
LICZBA 

PUNKTÓW 

 
posiadanie statusu członka kadry 

narodowej; 
 40 

1. 
zdobycie jednego z medali 

indywidualnie lub drużynowo 

- Igrzyska Olimpijskie,  

- Mistrzostwa Świata,  

- Mistrzostwa Europy,  

- Mistrzostwa Polski, 

- rywalizacja studencka na Uniwersjadzie, 

Akademickich Mistrzostwach Świata, Europy, 

Polski; 

60 

2. zajęcie miejsc IV-VI 

- Igrzyska Olimpijskie,  

- Mistrzostwa Świata,  

- Mistrzostwa Europy,  

- Mistrzostwa Polski, 

- rywalizacja studencka na Uniwersjadzie, 

Akademickich Mistrzostwach Świata, Europy, 

Polski; 

50 

3. 
zdobycie miejsca medalowego 

indywidualnie lub drużynowo 

- Puchar Świata,  

- Puchar Europy,  

- Puchar Polski, 

(zawody organizowane przez światowe, europejskie 

oraz krajowe władze sportowe); 

40 

4. 
zajęcie miejsc IV-VI indywidualnie 

lub drużynowo 

- Puchar Świata,  

- Puchar Europy,  

- Puchar Polski, 

(zawody organizowane przez światowe, europejskie 

oraz krajowe władze sportowe); 

30 



 

5. 
zajęcie miejsc I-III indywidualnie 

lub drużynowo 

rywalizacja międzynarodowa organizowana przez 

krajowe związki sportowe; 
25 

6. 
zajęcie miejsc IV-VI indywidualnie 

lub drużynowo  

Rywalizacja krajowa organizowana przez krajowe 

związki sportowe 
10 

*Bez względu na ilość przedstawionych zaświadczeń można maksymalnie uzyskać 100 punktów 

**Nie sumuje się punktów, liczy się najwyżej punktowane osiągnięcie. 

 

 

Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, które musi zawierać 

informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia. 

 


