






















































































ZałącznikNr 2 do protokołu UKS z dnia 15.04.2l]2I r.

Uchwała Nr 3
Uczelnianej Komisji Stypendialnej PWSZ w Tarnowie z dnia 15.04.202l r.

w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora
w roku akademickim 202112022

podjęta w porozumieniu z Odwoławczą Komisją Stypendialnąo
Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów

oraz przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku,Sportowego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Na podstawie art. 91 i art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.),, uchwala się co następuje:

§1

Uczelniana Komisja Stypendialna w porozumieniu z Odwoławczą Komisją Stypendialną,
Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów oraz przedstawicielem Klubu Uczelnianego
Akademickiego Związhl Sportowego PWSZ w Tarnowie, na podstawie ustaleń podjętych
na posiedzeniu plenamyn w dniu 15.04.2021 r., podjęła uchwałę dotyczącą zasad przyznawania
sĘpendium Rektora na rok akademicki 2O2Il20żż:

1. 100 % studentów, z których wylicza się nie więcej niż I0 oń studentów uprawnionych
do pobierania stypendium Rektora, przyjmuje się stan studentów wszystkich roczników, którzy
zostali wpisani na dziń 23 października 2021 r, na dany kierunek studiów,
z zaslrzeżeńęm ust. 2 uchwały. W przlpadku rozpoczęcla studiów II stopnia od semestru
1etniego za liczbę 700% studentów, z których wylicza się 1iczbę nie więcej niż 10% studentów
uprawnionych do pobierania stlpendium Rektora, przyjmuje się stan studentów przlętych
na studia od semestru letniego na dzień 01 .03 .2022 r ,

2. Przy ustalaniu liczby 10 % studentów nie uwzględnia się studentów przyjętych na I rok studiów
w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są:

1) 1aureatami olimpiady międzlmarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia
centralnego, o których rnowa w przepisach o systemie oświaty;

2) medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tltuł Mistrza Polski w dan}łn
sporcie, o którlłn mowa w przepisach o sporcie.

Do 100 % wlicza się studentów powt arzających i przebyłvających na urlopie.
Ostateczny ranking budowany jest w ramach kierunku.
Stypendium Rektora jest przyznawane do I0% studentów, o których mowa
w ust. 1, w następujący sposób:
- Uczelniana Komisja Stypendialna przyznaje stypendium do 9 % studentów poszczególnych

kierunków, przy azym stypendium powinno byó przyznane przynajmniej jednej osobie,
a nierozdysponowane środki powinny pozwolić na przyznanle przlłrajmniej jednego
stypendium przez Odw oław czą Komisję Stypendialną.

- Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznaje nierozdysponowane środki przęz
UczelrT ianą Komisję Stypendialną.

5. Stypendia są przyznawane .,v rrastępujących przeciziałach procentowych:
. I przedział - 2%u - studentów darrego kierunku stucliórł,,
. II przedzial - 37o - kolcjno studcntólv darrego kierunkrr studiów,
. III przedzi:rl - .l7o - kolejno studentórł, danego kierul-rku studiór.v,
. postępowanic odrł,olarvcze -nierozdysponorvanc śroclki,

6. Stlpcrrdiurn Rektora może otrzynać student, kt(iry uzyskał rł,yróżniające v,yniki \\ nauce!
osiągnięoia nauko,"ve 1ub arlystycznc, lub osiągr-rięcia sportowe we rvspółzawodnictrvie
Crr tlr,,,,,,,,'"' llr pozinlnic krljorvvllr.

7. Usta]ono r-rastęprrjące zasady ocerriania osiągnięć:

3.

4.

RĄ

a) średnia ocen ważona zaokrąglona jest do drugiego miejsca po
ilość punktórv jaką może uzyskać student

Grla1,0vw'-" cełe
50, natomiast w ramach Działów: II, III i IV wynosi po 25 ł.ńsl,!ov€jtllli§;j SżkOły



c) punkty przydzielanc za osiągnięcia naukoweJ afiystyczne. bac'lź osiągnięcia spofiowe we
wsPÓłzar.vodnictwic co najmniej na poziomie krajorvvm. ." prryrn.,ui,," rł,yłacznio za rok
akademicki ).0Ż01202], tj. uzyskane rv okresic-od 01.10.2020 r. do 30,09.202i r. Stuclenci
powracający z urlopu dokunrentują osiągnięcia za ostatni zaliczony rok stu<liów.

d) PunktY za jedlro dzieło naukorł,e bądź arlystycznc wieloklotnie prezento,"vane,
przyznawane są tylko je<len raz, 7,a prezeltację na najwyższ)łn szczcblu,

e) osiągnięcia w jednej clyscyplinio spońowej nie podlegają surnor,vaniu. punkty otrzynuje
się za najwyższe osiągnięcic spońowe uzyskanc rv poprzednim roku akadernickim. Nie
rozróżnia się dysclplin indl,rvidualnych i zespołowych, punktuje się najwyższe
osiągnięcie w dancj dyscyplinie.

0 p.ry krvalifikorvaniu liczby studentów do I przedziału krvotowego oborviązuje zasacla
matematyczna, zgoclnie z którą następuje zaokraglenie z triedomiarcm, jeśli rvańości
dziesiętne pierrvszcj cvfiy odrzucone] rvynoszą od 0 do .1, natomiast gdy wartclści
dziesiętne pierrvszej cyfiy odrzucollej wynoszą od 5 do 9, rvórł,czas zaokraglenie
następuje z nadmiarem.

g) rv przypadku gdy liczba osób ktł,alitikująca się do danego przedziału procąltowcgo
z uwagi na jedrrakorvą ilość punktów jest większa niż wyr.rika to z clbliczeń
matematycznych, rł,ówczas o zakrvalit-rkolł,arriu do kclnkrctnego przedz,iału decydują
kolejno:

1) średnia occtr.
2) przyznanc punkty za osiągnięcia.
3) najlł,yżej punktorvane osiągnięcie.

h) do kaźdego osiągnięcia należy dołączyó oświadczelrie studenta zawicrające szczegółowy
opis (wzór stanowi załącznik do lł,niosku).

8. Nie przyznaje się punktórv za:
1) Srednią poni zęj 4,00.
2) Bierrry uciział rł, konferencjach. sympozjaclr, sesjach nauko\\,ych.
3) Udział w rvykłaclach otwaltych lub spotkaniach pzurelowych, lvebinarach oraz spotkaniach

z przedstar.vicielami firrl lub instytucji,
4) Specjalności, ścieżki studiórł,, kursy o charakterze nienaukorv}.m oraz dotyczące

umiejętności miękkich (.,v tym interpcrsot-ralnych). np. kurs radzenia sobie zg stresel-n,
szkolerrie z PR, ukończony kurs prarł,a jazdy, kosrnctyczny, kurs obsługi kasy fiskalncj,
umowy o pracę, itp.
wolontariat.
Osiągnięcia objęte planem studiórv. za wyjątkiem rł,yróżniających się plojektów,
które zostały zgłoszone do udziału w pozauczelnianyc}r konkursaclr lub wystawach
(po rveryfikacji przez osobę upor.vażnioną z ramienia danego Dziekanatu).

7) Ańykuły lub publikacje, które jeszcze nie ukazały się i rrie są w recenzji lub które
nic zostały przyjęte do druku.

8) Miejsce mcdalorve w konkursach nieposiadającycl,t charakteru naukowego,
np. palma rvielkanocna, pisanka, rvieniec, recy.tatorskie. oftograficzne, wybory Miss, itp,

9. Studentowi, który clobrowolnie odmórł,ił udziału w reprezento\ł,aniu Państwowej Wyźszej Szkoły
Zarvodorvej \Ąl Tamorł,ie rv rozgryrvkach sportorvych nic przysługują punkty
Za osiągnięcia spońoWe.

10. Nie prz,yznaje się punktów za osiągnięoie, za które studerrt pobierał wlnagrodzenie
na podstarvie umowy o pracę lub umolvy cyłvilnoprarł,ncj, oraz za platne staze 1 praktyki.

11. Ustalono następującą pullktację za poszczególne rodzaje osiągnięć:

5)

6)
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lĄ cen

10,00
4,0l I0,20
4,02 10,41

4,03 I0,62
4,04 10,83
4,05 1 1,05

4.06 l1,2,7
4,07 1 1,50

4,08 II,13
4,09 1 1,96

72,20
4,11 I2,41

12,69
4,13 12,9Ą

13,19
4,1 5 13,45
4,16 13,71

4,11 l3,98
4,1 8

4,19 ]4 s)
4,20
4,2I 15,08
4))

15,66
4,24 5 a5
1)§ l6,25

16,55
4,27 l6,86

4,)q 1,7,48

4,31 18,12
/ ],) 18,45
.1,33 18,78
4,31 19,1 1

4,35 19,45
4,36
4,31 20,14

4,39 20,84
21 )n

4,41 21,56
4,42
4,,+3 )r-ln

4,15 23,0§*} ?e.*ou*',ri&J} il? n "-Ę7WlaźFr"gndrrtap
rudv lłzchfod sooąs §tdoŃtv
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4,47 ,],ł,
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4,49 21,60
25,00

4,51 25,40
4\) 25,81
4.53 )6 ))

26,63
4,55 21,05

4,57 21,90
2 8,33

4,59 28,76
)o )n

4,61 29,64
30,09

1,63 ]o §4
4,64 30,99
4,65 3 1,45

4,6,/ 32,38
4,68
1,69 ]1 ],
4"70 33;80
4,71 ]4 , R

4,73 ] § ?ń
15 75

1,75 36,25
+,/U

4,,7,7 37,26
4.]8 37,77
4,19 3 8,28

38,80
4,81 10 l )
4,82 39,85

4,83 40,38

4,85 41,45
47,99

4,87 4):4
4,88 43,09
4,89 łJJo+

4,9I 44,76
A01
1,93 4§ an

4q5 41,05
4'7 ,63 ;' ]i ,1 , 1 ,.,, ,' ,',j ,",i] ;- i. , .
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4 9,7 48,22
4,98 48,81
4 c)c) 49,40
5,00 50,00
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1 Osiągnięcia naukolve na studiach Max 12

1.1

studia rórvnoległe na drł,óch
kierunkach studiórv (otl lI roku
studiólri

Imienrre zaświadczętltę z u ęzę|tlt 3

l.ż
studja na tlzech
kierrrnkach studiór,r, (od It roku
stualiów)

Intienlte zaśrviadczenic z uczclni 7

1.3

studia podyplonolvc i szkoły
arlyslyczne (od II seluestru lub
dl.plom ukończenia studiórv lub
szkoly w poprzedtrinr rokuszkoly w

Dlplorn lub irlicnne zaśrviadczęnię
z Uczęlni lub szkoły 3

1.4

certylikaty: 82, C1, C2 lub
lórvnoważne, potwierdzające
znajonrość języków obol,ch
(certyfikat nie nroze dotyczyć
kierurrkorvego jęzl,ka)

B2

C1

Cz

Cęftyfikat z datą jego rrzyskalria
3

5

7

2

Max 4

krajowe i zagraniczne

Ilrrienne zaśv,iadczcuie z uczelni
lnaCicrZ) SlęJ porrl ierdz.l,jrcc z.lobycie

norł,ych ulniejętności oraz okres
i rniejsce rł,yniany sfudenckiei

l pkt (powyżtj l t\god,li,)

2 pkt (0d 2 §,godni do 2
ieśi(c,v)

3 pkt (po§}żtj
2 niesięcv

do 3 nlicsięcy)

4 pkt (po}yyżej J nlicsięcr.)

i':]'': '..,

5

dtknł
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3.1

Czynne czlonkostrvo
w organizacjaclr naukorrrych
(np. kołach naukorvyclr)
prorvadzących działalność naukorłą
na poziomie zarzadu lub czlonka
organizacji (okres przyrależności do
or;llliz.rcji nlukorł ej z;, poprzc.ltli
rok akadenricki musi v,ynosić co
najmniej 1 sernestr)

Zaśrviadczcnie potv{erdzające
czlonkostwo w organizacjaclr

n.lukolvrcIt zarr ie13,1ącę uzr,:,.]tliellię
u raz z ul,zczepólnjeniclll rktlrrnosct
.lud\,nta \\,/ór Nr 7 tlo Rcgulalltinu

od 1 pkt do
7 pkt 1oraz
dodAtkowo
l pkt za

cżlon kostlvo
\y za.ządzie|

3.ż

Ucizia1 w przedsięwzięciach
o charaktęrze naukowyln np,
plzygoto\ł,anie zaięc
o charakterze nauko\vyn] (walsztaty,
pokazy, prezentacjc, dośrviadczenia),
redagowanie czasopisma
uczclnianego o charaktefzc
naukowyln lub populantonaukorvyn

Zaśrviadczenic opiekuna naukorvcgo
lub organizatora prze<,isięrł,zięcia

/ opiicm Z3an3.1żolrrnia sludenla -
v,zór Nr ? do Rcgulaninu

od 1 pkt do
6 pkt za
każdy
udzial

J.J

Prac€ badawcze prowadzone
metodą naukową:

. współudział

. sanodziclnie

Zaśrviadczcnie lvydanc przez
kierorvnika,/opiekul]a proglarnu

badawczego z infon,nacją o zakręsię
udziału studeltta rv pracach zespołu
badalvczego, okrcsie i rrrie.jscu pracy

badarvczej

,'-Ę

6-10

3.4

Publika
Zaśr.viadczerrie wydawcy oraz kopia
strony ZawicrźUącej nazwisko autora.

tt t Lll publiklc,li. micjsce rr l dlntr.
nazlvę czasopisnla lub książki or az

datę r,r,ydania

o współudział

o,lu Max 6 pkt

2

l

4

2

lInopolskie: naukowe

o samodzielnie
. współudział Zaślviadczenie rł,.vdarvcy oraz kopia

stlony Zawicrająccj naż§,isko autora.
LyulpublIkacjI. m(j scc \\ )dilnill.

nazrvę czasopisma lub książki oraz
datę rvydania

]]. ".,.,:,,]

4-6
,-l

,,,,.],,,.j

6-10

3-5

t0-12

5_6

12-11
]i'i.,..]'_ :6]7 |. , ,,: j

§tdtolów
6 PansłWowsj Wżsż€j sżkoł ZaWOdOWą W

CY
liraj

3 Max 25

. samodzielnie

. współudzial

Zagrlniczne: naukorye

. samodzielnie
r wsnóhlrl ział



Max 12

4.1

Otrzymanie nagrody lub v,y óarierua
ry konkursię uczelniarryrn, lokalnym

. ]ndyu,idttalnct

. Zespolow,:l

Otrzynlnic nagrndy Iub rt yrożItierlia
rv konkursie regionalnl,nr

. Illdyt,iduulnu

. Zespolo\|,O

Olrzr.lnatlie rlagr,.ldy lub \\ )T,,/|licl]i l

v, konkursie ogtilnopolskinr

e Ind)łyiduulną
l zespololl tt

Dyplom, ccrtyirkat, zaświadczenie
olganizatora z podanienr daty

i zasięgu wyclarzenia

I_8
l|- 1
III_6

wYróżn.-5

t-1
Il- J,5
ll1-3

}y!,róźn.2,5

Otrzyrranie nagrody lub wy.różnienra
w konkursie międzynarodowym

In thlt,id tttl ln u
Ze spolov,tt I_10

II_ 9
III-8

wyróżn,-1

I-8
II- 7,5
lI I-7

tt,l,różn.-6,5

4.ż
Wyróżniona praca

1iccncjacka,/inż_vnierska Dyplom, zaświadczenie 3

5.1

i,

Prakyka/Staż w kraju

Prakyka/Staż za grarricą

Zaświadczenie o odbyciu
praldyki/stażu wystawione przez
organizatora z podaniem okresu

i miejsca, zawierające adnotację
opiekuna praktyk. że praktyki nie

wchodzily w program studiów

3

6

mcarż.lyotfug
nlł Uczctlio j Sorąói Stddlr
G 

^ltr^olu, 
l,,i \ ta,u4rt-- "" ełtcli?ólwł

PRZEwo[rNrCj.,ii \.
UczeluiaocJ Ko§ri§ji styp.nu.=,r*i

PailsUi0aej Wyżsć] sńOly Zźwodowej w Tarnowr

./_o,.ffi

4 Nagrodzona działalność naukowa

2

1

4

ż

5
Praktyki, staże, nie łvchodzące w program studiów

(min. 100 godz.) Max 9

7
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1.1

Publikacja dzicł/prac artystycznych
(album, płya, ptezentacja
trvórczości plastyczncj)

o Indytlidtłalna

o zes?łlloyttt

Dyplorn lub zaświadczerrie
rł,l,dau,cy/organizatora oraz kopia

strony/stron za§,iera.jącyoIr nazwisko
autora, tluł publikacji dzieła/prac1,.
lnl styczncj. llriejscr i tlaty rv5d.rnia.

(dodatkowo rvymagana jest
dokurrrcntac.j a foto graficzna,

okładka płyty)

odldo5
odldo3

|.2

Prezentac.ja prac,/dzieł arlystvcznych
olp, Wystawa)
rv instytucj i artyst},cZne.j

. Indyv,idt.łąlna

. ZesPolova
odldo5
odldo3

1.3

Prezentacja utworów rnuzycznyc1,1
(np. koncert)
w inst}lucji ańystycznej

o Indlwidualna
o zespoloy,rt odldo5

odldo3

2 Max 12

ż.|

Otrzymanie nagrody lub
rvl,różnienia rł, konkursic,'
przeglądzic/fcstirł,alu uczeln ianł,nt,
lokaln_vnr

l lll dylt id tl a ln ct

. Ze,spotolyct

Dlplom, certyfikat lub zaśrł,iadczenie
organizalora

2.2

Otrzymanie nagrody lub
lvyróżnienia
w konłursie/przeglądzic/lcstirvalu
regionalnynr

o Indyyidualna
. Zespołov,u

Dyplom, cefiytikat lub zaśr.l,iadczenie
organizatora

4

z

2.3

Otrzymanie nagrody 1ub

rvl,ró żnieni a
w konl:ursie/przeglądzi e/festiwalu
ogólnopolskim

. hd!,w,idualna
o Zespołrn,,a

Dyplom, cenylikat lub zaśrviadczenie
oIganiZatoIa

P

gólnopolskie

I8
lL1
IlI-6

I_4
II- 3,5
II1-3

,:9
8

^\U4,/^
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1.2

Osiagniecia II stoDnia:
- Zajęcie medalowego miejsca
w zawodach krajowych
(MistrzoStwa Polski, Puchar Polski)
- Zajęcie miejsc od 4 do 9
w zawodach międrynarodorr7ch
(Mistrzostwa Europy, Swiata,
Puchar Europy, Świata)
- Zajęcie mieisc od 4 do 9 na
Uniwersjadzie, Akademickich
Mistrzostwach Europy,
Akademickich Mistrzostwach
Świata
- uczestnictwo w szerokim finale
zawodów.rangi Mistrzostw
Europy, Swiata (awans po
eliminacjach)
- Uczestnictwo w najrryższej lidze
państwowej (udzial w 70oń
zawodów)

Dlplorrr lub zaświadczcnie
odpolvicdnich związkórł, spofi owycł1,
bądź klubów określające:

,/ zajęte miejsce

" rangę zarvodórł,
/ datę zarvodów

"/ osiągnięcia

20

1.3

Osiaeniecia III stopnia:
- Zajęcie miejsc od 4 do 9
w zawodach krajorrych
(Mistrzostwa Polski, Akademickie
Mistrzosiwa Polski, Puchar Polski)
- Finaliści Akademickich
Mis(rzostw Polski ipo eliminacji
regionalnej lub strefowej
w dysclplinach zespołowych lub
indy,;viduaĘch)
- Uczestnictwo w II kolejnej lidze
państrvowej (ldział w 70oń
zawodów)

l5

1.1

Osiagnięcia IV stopnia:
- zajęcie medalowego miejsca
w zawodach Akademickich
Mistrzostw Polski w typach uczelni
(WSZ)
- uczestnictwo w szerokim finale
Akadeńckich Mistrzostw Polski
w danej konkurencji

10

1.5

Osiagniecia V stoDnia:
- Uczestnictwo w III kolejnej lidze
państwowej (lldział w 10 %o

zawodów)
- Zajęcie miejsc od 5 do 9
w rozgrywkach strefowych
Akademickich Mistrzostw polski
(po eliminacji regionalnej)
- zajęcie miejsca od 10 do 19
w Akademickich Mistrzostwach
Polski w przypadku sklasyfikowania
więcej niż 50 zawodników lub
zespołów

7§{,v(}l)h,]rr? Ar'
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§2

Stlpcndiun Rektora otrzyl-tuje student przyjęty na I rok studiórv w roku złożenjc egzatrrinu
maturalnego, który spehiia prz}najmnicj jcdną z przesłanek. o których mowa w § 1 ust. 2.

§3

W sprar.vach nieuregulorvanycl. rv ninicjszej Uchwale. a dotyozących stlpendiurrr Rektclra,
zastosowanie nają zapisy Regulaminu śrviadczeń clla studcntów PWSZ w Tarnowie, oborł,iqzującego
w roku akadetnickin 202l12022,

§1

Uchrł,ała wchodzi w życie z dniem podpisania. z mocą oborviązLrjąoą od dnia 1 pażdziemtka 2021 r.

*ffiffi
'""ćńruopmi*lt

PRZEWODNICZĄCY
. Uczel0iaBej KomĘi stypendi.lo€l

PaislWOW€j Wyżsaj §źlóry /avlodo!€j W iarnltłie

dr Crłęorz Cebrlt

l1

1.6

Osiagniecia \{I stopnia:
- reprezentowanie Uczelni lub
KU AZS PWSZ w Tarnowie
w rozgrywkactr/zawodach

rra szczeblu krajowyn

Zaślviadczcnie rvvdarre przez Akatlernicki
Związek Sporlorvy

2 Klasy sportolve Max 4

2.1
Mistrzor.vska międzynarodorva
(MM)

Zaświadczenie odpowiedniego związku
sportowego o nadaniu klasy sportowej

4

)) Mistrzowska (M) 3

2.3 Pierrł,sza (l) 2

2,4 Druga (iI) l

-,,
AkĘwne członkostwo
u KU AZS P\Ą'SZ Tarnów

Zaświadczenie rvy dane pr zez
Ałademickl Zrv iązek Sportowy

zawierające opis rodzaju zaangażowania
sluLlęIlla w dzialalnośc KU AZS

odldo7pkt
















































