Stypendium rektora
§ 31
1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce,
osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co
najmniej na poziomie krajowym.
2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia
egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski
w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
3. Student, o którym mowa w ust. 1, może równocześnie otrzymać stypendium rektora
i stypendium ministra, o którym mowa w § 5.
4. Stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać student, który zajmie
odpowiednie miejsce na liście rankingowej oraz spełni odpowiednio następujące warunki:
1) zaliczy co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
2) studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia i który spełnił kryteria określone
w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia lub na ostatnim semestrze, jeżeli
ostatni rok trwał zgodnie z programem studiów jeden semestr;
3) na wyższych latach studiów wypełni do końca poprzedniego roku akademickiego
wszystkie warunki przewidziane Regulaminem studiów wyższych oraz programem
studiów, wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku;
4) zostanie zarejestrowany na kolejny rok studiów.
5. Stypendium rektora jest przyznawane na danym kierunku studiów.
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6. Student, o którym mowa w ust. 1, kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów
może się ubiegać o przyznanie stypendium rektora na każdym z tych kierunków, przy czym
stypendium rektora może otrzymać tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku
studiów, z uwzględnieniem § 6 ust. 1.
7. O stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1, może się ubiegać student skierowany na
powtarzanie zajęć (przedmiotu) w następnym roku akademickim, który za zgodą dziekana
realizuje powtarzane zajęcia (przedmiot) w roku akademickim, na podstawie którego jest
ustalane prawo do stypendium rektora.
8. Student, który w roku studiów, na podstawie którego jest ustalane prawo do stypendium
rektora, został zarejestrowany na kolejny semestr z długiem dopuszczalnym, oraz student,
który w poprzednim roku akademickim przebywał na urlopie od zajęć, nie może się ubiegać
o przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1, w danym roku akademickim,
z uwzględnieniem ust. 9 i 10.
9. Student, który uzyskał zgodę na urlop od zajęć, może się ubiegać o przyznanie stypendium
rektora, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem złożenia wniosku przed rozpoczęciem
urlopu od zajęć w obowiązujących w PRz terminach. W przypadku przyznania stypendium
rektora wypłata stypendium odbywa się na zasadach określonych w § 8.
10. O przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1, może się ubiegać również
student, który poprzedni rok studiów zaliczył w różnych latach akademickich, np.
w przypadku korzystania z urlopu od zajęć o charakterze długoterminowym.
11. Student, który w bieżącym roku studiów został zarejestrowany na kolejny semestr z długiem
dopuszczalnym, może się ubiegać o przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w ust.
1 na kolejny semestr, za poprzedni rok studiów, pod warunkiem jego zaliczenia.
12. O przyznanie stypendium rektora może się ubiegać również student, który w trakcie roku
akademickiego przeniósł się z innej uczelni, w tym zagranicznej na PRz, z uwzględnieniem
§ 35 ust. 15.
13. Student ostatniego semestru studiów pierwszego lub drugiego stopnia, który nie złożył pracy
dyplomowej w terminie określonym w Regulaminie studiów wyższych i otrzymał zgodę na
przedłużenie terminu zaliczenia modułu praca dyplomowa oraz zaliczenia semestru nie
może się ubiegać o przyznanie stypendium rektora.
§ 32
1. Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek studenta. Wniosek jest dostępny w formie
elektronicznej po zalogowaniu do systemu USOSweb pod adresem https://usos.prz.edu.pl.
Wzór wniosku określa załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu.
2. Wydrukowany i podpisany przez studenta wniosek student składa w jednostce
organizacyjnej PRz mającej w zakresie obowiązków prowadzenie spraw dotyczących
świadczeń dla studentów w terminie ustalonym przez rektora na dany semestr,
z uwzględnieniem § 12 ust. 5.
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3. Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w § 31 ust. 1
z tytułu osiągnięć naukowych lub artystycznych lub osiągnięć sportowych we
współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, do wniosku dołącza dokumenty
potwierdzające uzyskane przez niego osiągnięcia. Sposób dokumentowania poszczególnych
osiągnięć określa załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu.
4. Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora na podstawie okoliczności,
o których mowa w § 31 ust. 2 pkt 1, do wniosku dołącza zaświadczenie potwierdzające
uzyskany przez niego odpowiednio tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata
lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie
oświaty, wystawione przez organizatora olimpiady, według wzoru określonego w odrębnych
przepisach.
5. Student będący laureatem olimpiady międzynarodowej jest obowiązany przedstawić
oryginał zaświadczenia wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza
przysięgłego.
6. Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora na podstawie okoliczności,
o których mowa w § 31 ust. 2 pkt 2, do wniosku dołącza zaświadczenie potwierdzające
uzyskany przez niego wynik sportowy, wystawione przez właściwy polski związek
sportowy.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 3-6, student jest obowiązany przedstawić w oryginałach
lub kopiach. W przypadku przedłożenia kopii należy przedstawić oryginały
dokumentów do wglądu celem stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.
Uwierzytelnienia kopii dokumentów dokonuje odpowiednio pracownik jednostki
organizacyjnej PRz mającej w zakresie obowiązków prowadzenie spraw dotyczących
świadczeń dla studentów lub Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku
Sportowego PRz, zwanego dalej „KU AZS PRz”.
8. Gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do stypendium rektora
wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione odpowiednio
w ust. 4 i 6 oraz w załączniku nr 13 do niniejszego Regulaminu, rektor (komisja
stypendialna) może zażądać dostarczenia takiego dokumentu.
§ 33
1. Stypendium rektora, o którym mowa w § 31 ust. 1, może otrzymać student posiadający:
1) wyróżniające wyniki w nauce;
2) wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia
sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;
3) osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie
co najmniej na poziomie krajowym.
2. Za wyróżniające wyniki w nauce uważa się wysoką średnią ocen, równą co najmniej 4,001
lub wyższą.
3. Za osiągnięcia naukowe uważa się:
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1) wystąpienia na konferencjach naukowych;
2) publikacje naukowe w czasopismach naukowych lub publikacje naukowe w formie
książki/rozdziału książki /monografii/rozdziału w monografii;
3) nagrody i udział w konkursach naukowych;
4) udział w projektach badawczych lub badaniach naukowych;
5) odbyte krajowe i międzynarodowe staże naukowe, trwające co najmniej 14 dni;
6) odbyte studia częściowe w innej uczelni w ramach programu ERASMUS trwające
minimum semestr.
4. Osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 3, powinny być:
1) związane z odbywanymi studiami na kierunku studiów, na którym student ubiega się
o przyznanie stypendium rektora, lub
2) realizowane na zlecenie władz PRz, lub
3) związane z reprezentacją PRz.
5. W ramach danej kategorii osiągnięć naukowych określonych w ust. 3 student może
wykazać wiele osiągnięć. Punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach osiągnięć
naukowych są sumowane.
6. Za osiągnięcia artystyczne uważa się:
1) wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne;
2) publikacje dzieła artystycznego;
3) nagrody i udział w konkursach artystycznych.
7. Osiągnięcia artystyczne, o których mowa w ust. 6, powinny być:
 związane z kierunkiem studiów, na którym student ubiega się o przyznanie
stypendium rektora, lub


realizowane na zlecenie władz PRz, lub



związane z reprezentacją PRz.

8. W ramach danej kategorii osiągnięć artystycznych określonych w ust. 6 student może
wykazać wiele osiągnięć. Punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach osiągnięć
artystycznych są sumowane.
9. Za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, zwane
dalej „osiągnięciami sportowymi” uważa się:
1) udział studenta w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach
Głuchych, Mistrzostwach Świata, Młodzieżowych Mistrzostwach Świata,
Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, Młodzieżowych Mistrzostwach Europy,
Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy,
Europejskich Igrzyskach Studentów lub w zawodach tej rangi organizowanych dla osób
niepełnosprawnych;
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2) zajęcie przez studenta od 1. do 6. miejsca lub udział w Mistrzostwach Polski,
Akademickich Mistrzostwach Polski, lub w zawodach tej rangi organizowanych dla
osób niepełnosprawnych;
3) zajęcie przez studenta od 1. do 6. miejsca lub udział w Akademickich Mistrzostwach
Politechnik, Pucharze Polski, Akademickim Pucharze Polski lub w zawodach tej rangi
organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
4) udział studenta w rozgrywkach lig państwowych szczebla centralnego – ekstraklasa i III liga;
5) inne zawody rangi międzynarodowej lub krajowej (turnieje, puchary, mistrzostwa).
10. Wymienione w ust. 9 pkt w 1-3 kategorie osiągnięć sportowych powinny być:
1) realizowane na zlecenie władz PRz lub KU AZS PRz, lub
2) związane z reprezentacją PRz.
11. W ramach osiągnięć sportowych student może wykazać tylko jedną kategorię osiągnięć
sportowych określoną w ust. 9. Punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach
osiągnięć sportowych nie są sumowane, liczy się najwyżej punktowane osiągnięcie
sportowe.
12. We wniosku o przyznanie stypendium rektora student jest obowiązany podać średnią ocen
uzyskaną za poprzedni rok studiów, ustaloną na zasadach określonych odpowiednio
w § 35, z uwzględnieniem § 31 ust. 4 pkt 2.
13. W przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium rektora z tytułu osiągnięć naukowych
lub artystycznych lub osiągnięć sportowych we wniosku o przyznanie stypendium rektora
student jest obowiązany podać średnią ocen, o której mowa w ust. 12 oraz informacje
dotyczące odpowiednio osiągnięć naukowych lub artystycznych lub osiągnięć sportowych.

33a
1. Z zastrzeżeniem ust. 8, stypendium rektora może otrzymać również doktorant, który
rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i w roku
poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił następujące warunki:
a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem
studiów doktoranckich,
b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy
doktorskiej,
c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się
szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
2. Za bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich
uważa się uzyskanie, co najmniej dobrych ocen z poszczególnych egzaminów uzyskanych
w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium lub jeśli w ocenianym
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okresie program studiów doktoranckich nie przewiduje egzaminów, uzyskania, co najmniej
dobrych wyników z poszczególnych zaliczeń.
3. We wniosku o przyznanie stypendium rektora doktorant jest zobowiązany podać średnią
z egzaminów uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium.
4. Średnią ocen o której mowa w ust. 3 wylicza się jako średnią ważoną z dokładnością do
trzech miejsc po przecinku. Średnia ocen jest automatycznie generowana z systemu
USOSweb, na podstawie odpowiedniego rankingu sporządzonego przez dziekanat
wydziału.
5. Doktorant ubiegający się o stypendium rektora jest zobowiązany dołączyć do wniosku
ocenę dotyczącą postępów w pracy doktorskiej oraz ocenę postępów w pracy naukowej
i przygotowaniu pracy doktorskiej oraz ocenę dotyczącą stopnia zaangażowania w pracy
dydaktycznej.
6. Oceny dotyczącej postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej
doktoranta dokonuje w formie pisemnej opiekun naukowy/ promotor. Wzór oceny określa
załącznik nr 15a do niniejszego Regulaminu.
7. Oceny dotyczącej stopnia zaangażowania w pracy dydaktycznej doktoranta dokonuje
w formie pisemnej kierownik katedry/zakładu, który zlecił doktorantowi realizację zajęć
dydaktycznych lub uczestnictwo w ich prowadzeniu. Wzór oceny określa załącznik nr 15b
do niniejszego Regulaminu.
8. Stypendium rektora może otrzymać doktorant, który uzyskał średnią arytmetyczną
wynoszącą co najmniej 4,5 ustaloną na podstawie:
a. średniej z egzaminów uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym
przyznanie stypendium, o której mowa w ust. 3,
b. średnia arytmetyczna ocen wskazanych w pkt 1-3 formularza oceny, o którym
mowa w ust. 6,
c. oceny wskazanej w formularzu oceny, o którym mowa w ust. 7.;
9. Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów określa załącznik nr 15c
do niniejszego Regulaminu.
10. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich na podstawie § 45 ust.
1 Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Rzeszowskiej, doktorant może
otrzymać stypendium rektora, po spełnieniu warunków określonych w ust. 1, nie dłużej niż
przez jeden rok.
11. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich na podstawie § 45 ust.
2-3 Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Rzeszowskiej, doktorant może
otrzymać stypendium rektora, po spełnieniu warunków określonych w ust. 1. W przypadku
kolejnego przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich, po zakończeniu
przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich doktorant nie może się ubiegać
o przyznanie stypendium rektora w danym roku akademickim.
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§ 34
1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w § 31 ust. 1,
jest zaliczenie roku studiów w poprzednim roku akademickim.
2. Przy ocenie wniosków są brane pod uwagę odpowiednio wyróżniające wyniki
w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe uzyskane
w poprzednim roku studiów:
1) w semestrze zimowym i letnim – dla studentów rozpoczynających studia od semestru
zimowego w miesiącu październiku, rok studiów trwa od rozpoczęcia semestru
zimowego do zakończenia semestru letniego danego roku akademickiego. Okres ten
dotyczy również osiągnięć naukowych lub artystycznych lub osiągnięć sportowych;
2) w semestrze letnim i zimowym – dla studentów rozpoczynających studia od semestru
letniego w miesiącu lutym. Dotyczy studentów, którzy na studia drugiego stopnia zostali
przyjęci w miesiącu lutym, rok studiów trwa od rozpoczęcia semestru letniego w roku
rozpoczęcia studiów drugiego stopnia do zakończenia semestru zimowego następnego
roku akademickiego. Okres ten dotyczy również osiągnięć naukowych lub
artystycznych lub osiągnięć sportowych;
3) w semestrze – w przypadku gdy ostatni rok studiów zgodnie z programem studiów
trwał jeden semestr. Dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia,
którzy ukończyli studia pierwszego stopnia trwające 7 semestrów i rozpoczęli studia
drugiego stopnia w semestrze letnim w tym samym roku akademickim. Okres ten
dotyczy również osiągnięć naukowych lub artystycznych lub osiągnięć sportowych.;
4) w semestrze zimowym i letnim – dla studentów rozpoczynających studia od semestru
zimowego w miesiącu październiku. Dotyczy studentów pierwszego roku studiów
drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia trwające 7 semestrów
i rozpoczęli studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w następnym roku
akademickim. Okres ten dotyczy wyłącznie osiągnięć naukowych lub artystycznych lub
osiągnięć sportowych. Wyróżniające wyniki w nauce są brane pod uwagę za 7 semestr.
3. Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia semestru zimowego oraz letniego ustala
się na podstawie zarządzenia rektora w sprawie szczegółowej organizacji danego roku
akademickiego.
§ 35
1. Średnią ocen do celów stypendium rektora, o którym mowa w § 31 ust. 1, ustala się
z dokładnością do trzech miejsc po przecinku z zaokrągleniem w górę.
2. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1, wyznacza się jako średnią ważoną na podstawie ocen
końcowych ze wszystkich zajęć (przedmiotów) przewidzianych w programie studiów
danego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem ust. 7. Średnia ocen jest automatycznie

29

generowana z sytemu USOSweb na podstawie odpowiedniego rankingu sporządzonego
przez dziekanat właściwego wydziału.
3. Do ustalenia średniej ocen bierze się pod uwagę oceny z zajęć (przedmiotów) objętych
obowiązującym programem studiów, uzyskane wyłącznie w poprzednim roku studiów
(wynikającym z programu studiów), z uwzględnieniem § 31 ust. 4 pkt 2.
4. W przypadku gdy student w roku studiów, na podstawie którego jest ustalane prawo do
stypendium rektora, powtarzał zajęcia (przedmiot) z poprzedniego roku studiów, ocena
końcowa z tych zajęć (przedmiotu) nie jest brana pod uwagę do ustalenia średniej ocen.
5. W przypadku zmiany kierunku studiów w PRz lub przeniesienia z innej uczelni,
w tym zagranicznej, do średniej ocen wlicza się oceny końcowe ze wszystkich zajęć
(przedmiotów) przewidzianych w programie studiów odpowiednio na poprzednim kierunku
lub na kierunku realizowanym w innej uczelni. Gdy dane zajęcia (przedmiot) kończą się
zaliczeniem i egzaminem, do ustalenia średniej ocen jest brana pod uwagę tylko ocena
z egzaminu.
6. Przy ustalaniu średniej ocen z danego okresu rozliczeniowego lub przebiegu studiów nie
uwzględnia się ocen końcowych z zajęć (przedmiotów) zrealizowanych jako różnice
programowe wyznaczone przez dziekana, zajęć nieobjętych programem studiów, w tym
zajęć uzupełniających efekty uczenia się niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na
określonym kierunku studiów.
7. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia średnią ocen,
o której mowa w ust. 1, ustala się jako średnią arytmetyczną na podstawie ocen końcowych
ze wszystkich zajęć (przedmiotów) uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego
stopnia. Gdy dane zajęcia (przedmiot) kończą się zaliczeniem i egzaminem, do wyliczenia
średniej ocen jest brana pod uwagę tylko ocena z egzaminu. Jeżeli praca dyplomowa,
seminarium dyplomowe, praktyka zawodowa jest modułem zajęć i ma przyporządkowane
punkty ECTS, ocena z seminarium dyplomowego, z pracy dyplomowej i praktyki
zawodowej jest brana pod uwagę przy ustalaniu średniej ocen, z uwzględnieniem ust. 9 i 1112.
8. Średnia arytmetyczna, o której mowa w ust. 7, jest ustalana w systemie USOSweb na
podstawie ocen końcowych uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, na
podstawie odpowiedniego rankingu sporządzonego przez dziekanat właściwego wydziału.
9. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia będącego absolwentem
PRz w roku akademickim, w którym podjął studia drugiego stopnia w PRz na tym samym
kierunku studiów, średnia arytmetyczna ocen jest generowana automatycznie z systemu
USOSweb, na podstawie odpowiedniego rankingu sporządzonego przez dziekanat
właściwego wydziału. Student nie ma obowiązku składania oświadczenia, o którym mowa
w ust. 10 i dokumentów dotyczących średniej ocen (np. suplementu do dyplomu).
10. Student, o którym mowa w ust. 7, jest obowiązany do złożenia oświadczenia o średniej
arytmetycznej ocen uzyskanej na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, którego wzór
określa załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu oraz dokumentów dotyczących średniej
30

ocen. Oświadczenie jest dostępne w systemie USOSweb w trakcie wypełniania wniosku
o przyznanie stypendium rektora.
11. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia będący absolwentem PRz
w poprzednich latach akademickich na kierunku, na którym podjął studia drugiego stopnia,
oraz student będący absolwentem PRz w bieżącym roku akademickim lub w poprzednich
latach akademickich, który podjął studia drugiego stopnia na innym kierunku niż ukończony
na studiach pierwszego stopnia lub na innym wydziale, składa oświadczenie o średniej
arytmetycznej ocen, o którym mowa w ust. 10, wraz z kopią suplementu do dyplomu.
Oryginał suplementu do dyplomu należy przedstawić do wglądu celem stwierdzenia
zgodności kopii z oryginałem.
12. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia niebędący absolwentem PRz składa
oświadczenie o średniej arytmetycznej ocen, o którym mowa w ust. 10, wraz z kopią indeksu
lub suplementu do dyplomu oraz dołącza do oświadczenia zaświadczenie z ukończonej
szkoły wyższej o obowiązującej skali ocen. Oryginał indeksu lub suplementu do dyplomu
należy przedstawić do wglądu celem stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.
13. Średnią arytmetyczną ocen końcowych uzyskaną przez studenta pierwszego roku studiów
drugiego stopnia w skali ocen, w której najwyższą jest 5,50 lub 6,00, przelicza się
odpowiednio według następujących wzorów:
1) przy skali ocen od 2 do 5,50
średnia PRz = 6/7 x średnia + 2/7;
2) przy skali ocen od 2 do 6,00
średnia PRz = 3/4 x średnia + 1/2;
gdzie:
- średnia PRz oznacza średnią ocen w skali PRz;
-

średnia oznacza średnią ocen uzyskaną na ostatnim roku studiów ustaloną na podstawie
indeksu lub suplementu do dyplomu.

14. Studentowi, który zrealizował część programu studiów w innej uczelni, w tym zagranicznej,
średnią ocen za poprzedni rok studiów ustala się na podstawie wyników uzyskanych
w uczelni, w której odbywał studia, przeliczonych na skalę ocen obowiązującą w PRz.
15. W przypadku przeniesienia z innej uczelni, w tym zagranicznej w trakcie roku
akademickiego, na podstawie którego jest ustalana średnia ocen, do średniej ocen wlicza
się oceny końcowe ze wszystkich zajęć (przedmiotów) z semestru zrealizowanego na
uczelni, z której nastąpiło przeniesienie i z semestru zrealizowanego na PRz. Gdy dane
zajęcia (przedmiot) kończą się zaliczeniem i egzaminem, do wyliczenia średniej ocen jest
brana pod uwagę tylko ocena z egzaminu.
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§ 36
1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w § 31 ust. 1, jest oceniany
metodą punktową, zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej wniosków o przyznanie
stypendium rektora, określonymi w załączniku nr 13 do niniejszego Regulaminu, przy czym
maksymalna do uzyskania liczba punktów wynosi odpowiednio, za:
1) wyróżniające wyniki w nauce – 100 punktów, z uwzględnieniem ust. 2;
2) przedstawione przez studenta i uznane przez rektora (komisję stypendialną) osiągnięcia
naukowe – maksymalnie 100 punktów. W przypadku wykazania osiągnięcia, które
spowoduje przekroczenie ustalonej maksymalnej liczby punktów, za osiągnięcie to
mogą być przyznane punkty wyłącznie w liczbie, która nie spowoduje przekroczenia
ustalonej maksymalnej liczby 100 punktów. Punkty w poszczególnych kategoriach
osiągnięć naukowych są sumowane;
3) przedstawione przez studenta i uznane przez rektora (komisję stypendialną) osiągnięcia
artystyczne – maksymalnie 100 punktów. W przypadku wykazania osiągnięcia, które
spowoduje przekroczenie ustalonej maksymalnej liczby punktów, za osiągnięcie to
mogą być przyznane punkty wyłącznie w liczbie, która nie spowoduje przekroczenia
ustalonej maksymalnej liczby 100 punktów. Punkty w poszczególnych kategoriach
osiągnięć artystycznych są sumowane;
4) przedstawione przez studenta i uznane przez rektora (komisję stypendialną) osiągnięcia
sportowe – maksymalnie 100 punktów. Punkty w poszczególnych kategoriach
osiągnięć sportowych nie są sumowane.
2. Liczbę punktów za wyróżniające wyniki w nauce ustala się według następującego wzoru:
PWN = (SO - 4) x 100,
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
PWN – punkty uzyskane za wyróżniające wyniki w nauce,
SO – średnia ocen studenta.
3. W przypadku średniej ocen niższej niż 4,001 liczba punktów za wyróżniające wyniki
w nauce jest równa 0.
§ 37
1. Suma punktów kwalifikacyjnych uzyskanych przez wnioskodawcę decyduje o miejscu na
liście rankingowej.
2. Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych jest sumą punktów uzyskanych z tytułu
wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych lub osiągnięć
sportowych, ustaloną według wzoru:
LPK = PWN + PON + POA + POS,
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
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LPK – łączna liczba punktów kwalifikacyjnych,
PWN – punkty uzyskane za wyróżniające wyniki w nauce,
PON – punkty uzyskane za osiągnięcia naukowe,
POA – punkty uzyskane za osiągnięcia artystyczne,
POS – punkty uzyskane za osiągnięcia sportowe.
3. Na liście rankingowej umieszcza się wszystkich studentów, o których mowa w § 31 ust. 1,
którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium rektora, ze wskazaniem przyznanych
punktów kwalifikacyjnych, uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej.
4. Listy rankingowe są tworzone dla danego kierunku studiów, łącznie dla studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych, odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia.
5. Na podstawie zweryfikowanych przez rektora (komisję stypendialną) wniosków jest
tworzona wstępna lista rankingowa, uszeregowana według uzyskanej liczby punktów
kwalifikacyjnych w kolejności od najwyższej do najniższej. Lista zawiera wyłącznie numer
albumu i uzyskaną przez studenta liczbę punktów.
6. W terminie ustalonym przez rektora (komisję stypendialną) wszyscy studenci, którzy złożyli
wniosek o przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w § 31 ust. 1, są obowiązani
sprawdzić, czy przyznana liczba punktów kwalifikacyjnych jest prawidłowa, a w przypadku
stwierdzenia rozbieżności wyjaśnić je, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Wstępna lista rankingowa jest podstawą do zgłoszenia wyłącznie rozbieżności co do liczby
przyznanych przez rektora (komisję stypendialną) punktów kwalifikacyjnych, bez
możliwości uzupełnienia wniosku o dodatkowe osiągnięcia, niewykazane we wcześniej
złożonym wniosku.
8. Lista rankingowa, o której mowa w ust. 5, jest podstawą do utworzenia ostatecznej listy
rankingowej. Ostateczna lista rankingowa może się różnić w stosunku do ogłoszonej
wstępnej listy rankingowej z powodu uwag zgłoszonych przez studentów, które zostały
uwzględnione przez rektora (komisję stypendialną). Ostateczna lista rankingowa jest
uszeregowana według uzyskanej liczby punktów kwalifikacyjnych, w kolejności od
najwyższej do najniższej.
9. Na podstawie ostatecznej listy rankingowej wyłania się grupę studentów uprawnionych do
otrzymania stypendium rektora. Stypendium rektora jest przyznawane kolejno według
miejsca zajmowanego na ostatecznej liście rankingowej.
10. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku
studiów w danym semestrze, z uwzględnieniem ust. 11-14. Studentów, o których mowa
w § 31 ust. 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących
stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.
11. Za 100% studentów danego kierunku przyjmuje się liczbę studentów posiadających status
studenta i zarejestrowanych odpowiednio na semestr zimowy lub letni danego roku
akademickiego. Termin, według którego określa się liczbę studentów odpowiednio
w semestrze letnim lub semestrze zimowym, ustala rektor (komisja stypendialna). Do 100%
wlicza się także studentów powtarzających zajęcia (przedmiot)/semestr, oczekujących na
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powtarzanie, przebywających na urlopie od zajęć i realizujących część programu studiów
w innej uczelni, w tym zagranicznej.
12. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim PRz ustala na dany semestr procent nie
mniejszy niż 8 i nie większy niż 10 liczby studentów każdego kierunku studiów
prowadzonego w PRz, którzy będą otrzymywać stypendium rektora.
13. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może
być przyznane 1 studentowi.
14. Jeżeli na ostatniej pozycji na ostatecznej liście rankingowej, o której mowa
w ust. 8, znajduje się więcej studentów z taką samą liczbą punktów, a liczba studentów
uprawnionych do otrzymania stypendium rektora spowoduje przekroczenie 10% liczby
studentów danego kierunku, to studenci znajdujący się na ostatniej pozycji listy
rankingowej z taką samą liczbą punktów nie nabędą prawa do przyznania stypendium
rektora, co oznacza, że na ostatecznej liście rankingowej studenci ci nie zostaną
uwzględnieni.
15. Terminy sporządzania wstępnej i ostatecznej listy rankingowej w semestrze zimowym
i semestrze letnim w danym roku akademickim ustala rektor (komisja stypendialna).
§ 38
1. Oceny wniosków dokonuje rektor (komisja stypendialna).
2. W przypadku gdy do oceny wniosku wymagane są informacje specjalne, rektor (komisja
stypendialna) może się zwrócić do eksperta o wydanie odpowiedniej opinii.
3. Wysokość stypendium na dany semestr ustala rektor w porozumieniu z Samorządem
Studenckim PRz, przy czym wysokość stypendium może być zróżnicowana w zależności od
liczby punktów kwalifikacyjnych uzyskanej przez studenta.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, student, o którym mowa w § 31 ust. 2, otrzymuje
stypendium rektora w najwyższej wysokości.
§ 39
1. Warunkiem otrzymania stypendium rektora na podstawie okoliczności, o których mowa
w § 31 ust. 2, jest przyjęcie na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego.
2. We wniosku o przyznanie stypendium rektora na podstawie okoliczności,
o których mowa w § 31 ust. 2 pkt 1, student jest obowiązany podać uzyskany tytuł
laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty oraz rok złożenia
egzaminu maturalnego.
3. We wniosku o przyznanie stypendium rektora na podstawie okoliczności, o których mowa
w § 31 ust. 2 pkt 2, student jest obowiązany podać uzyskany wynik sportowy oraz rok
złożenia egzaminu maturalnego.
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4. W przypadku olimpiady międzynarodowej rektor (komisja stypendialna) na podstawie
przedłożonych przez studenta dokumentów ocenia, czy dana olimpiada uprawnia do
ubiegania się o przyznanie stypendium rektora. Przepis § 38 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 40
Student, o którym mowa w § 31 ust. 1 i 2, ubiegający się w danym roku akademickim
o przyznanie stypendium rektora na kolejny semestr, jest obowiązany ponownie złożyć
wniosek, przy czym:
1) student, którego informacje (średnia ocen oraz wykazane dodatkowe osiągnięcia) podane
we wniosku w poprzednim semestrze w danym roku akademickim nie uległy zmianie oraz
student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w danym roku
akademickim w semestrze letnim, ubiegający się o przyznanie stypendium rektora na
kolejny semestr (drugi) w następnym roku akademickim, którego dane (średnia ocen oraz
wykazane dodatkowe osiągnięcia) podane we wniosku w poprzednim semestrze nie uległy
zmianie, a także student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia składa wniosek
kontynuacja, którego wzór określa załącznik nr 15 do niniejszego Regulaminu;
2) student, którego informacje podane we wniosku w poprzednim semestrze w danym roku
akademickim uległy zmianie (wykazuje dodatkowe osiągnięcia niewykazane
w poprzednim semestrze) oraz student trzeciego semestru studiów drugiego stopnia składa
nowy wniosek, według wzoru określnego w załączniku nr 12 do niniejszego Regulaminu,
wraz z dokumentami, o których mowa w § 32 ust. 3.
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