
 Załącznik Nr 2 do protokołu UKS z dnia 25.04.2018 r. 
 

 Uchwała Nr 6  
Uczelnianej Komisji Stypendialnej PWSZ w Tarnowie z dnia 25.04.2018 r.  

w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych 
studentów w roku akademickim 2018/2019 

podjęta w porozumieniu z Odwoławczą Komisją Stypendialną,  
Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów 

oraz przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku 
Sportowego Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

 

Na podstawie § 11 ust. 6 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej WyŜszej Szkoły 
Zawodowej w Tarnowie, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2017 Rektora 
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 29 września 2017 r., uchwala 
się co następuje: 
 

§ 1 
 

Uczelniana Komisja Stypendialna w porozumieniu z Odwoławczą Komisją 
Stypendialną, Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów oraz przedstawicielem 
Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Tarnowie, na podstawie 
ustaleń podjętych na posiedzeniach plenarnych w dniach: 13.04.2018 r. i 25.04.2018 r.  
podjęła uchwałę dotyczącą zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych 
studentów na rok akademicki 2018/2019:  

 
 

1. Za liczbę 100 % studentów, z których wylicza się liczbę do 10 % najlepszych studentów,      
przyjmuje się liczbę studentów wszystkich roczników, którzy zostali wpisani na dzień  
15 października 2018 r. na dany system studiów i stopień studiów w ramach kaŜdego 
kierunku lub specjalności. Do 100 % wlicza się studentów powtarzających i przebywających 
na urlopie.  
Ostateczny ranking budowany jest w ramach systemu studiów i stopnia studiów  
z uwzględnieniem następującego podziału:  

1. kierunku – w przypadku studentów Instytutów: Administracyjno-Ekonomicznego, 
Ochrony Zdrowia, Matematyczno-Przyrodniczego, Politechnicznego, Sztuki  
i Humanistycznego w zakresie studiów na kierunku Filologia polska, Pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego, 

2. specjalności – w przypadku studentów Instytutu Humanistycznego w zakresie studiów 
na kierunku Filologia /specjalność: Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia 
romańska/. 

2. Stypendia Rektora są przyznawane do 10% studentów o których mowa w ust. 1 
      w następujący sposób: 

- Uczelniana Komisja Stypendialna przyznaje stypendium do 9 % studentów według 
podziału zapisanego w ust. 1, przy czym stypendium powinno być przyznane 
przynajmniej jednej osobie. 
Stypendia są przyznawane w następujących przedziałach procentowych: 

• I przedział - 2% - najlepszych studentów danego kierunku/specjalności/ 
w ramach systemu i stopnia studiów, 

•  II przedział  - 3% - kolejno najlepszych studentów danego kierunku 
/specjalności/w ramach systemu i stopnia studiów, 

•  III przedział  - 4% - kolejno najlepszych studentów danego kierunku 
/specjalności/w ramach systemu i stopnia studiów. 
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- Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznaje nie rozdysponowany przez Uczelnianą 
Komisję Stypendialną 1% stypendiów.  

Po rozpatrzeniu odwołań, Uczelniana Komisja Stypendialna ma prawo do rozdysponowania 
niewykorzystanych przez Odwoławczą Komisję Stypendialną środków przeznaczonych na 
wypłatę stypendium Rektora w ramach 10% studentów danego kierunku/specjalności/ 
systemu i stopnia studiów. 

3. Ustalono następujące zasady oceniania osiągnięć: 
a) średnia ocen zaokrąglona jest do drugiego miejsca po przecinku, 
b) maksymalna ilość punktów jaką moŜe uzyskać student w ramach działu I wynosi 

35, za wyjątkiem sytuacji w której student posiada maksymalną liczbę punktów za 
średnią ocen oraz pierwszą pozycję na instytutowej liście rankingowej, wówczas  
max liczba punktów wynosi 38, natomiast w ramach działów: II, III i IV wynosi 
25, 

c) punkty przydzielane za osiągnięcia naukowe, artystyczne, bądź wysokie wyniki 
sportowe są przyznawane wyłącznie za rok akademicki 2017/2018 tj. uzyskane  
w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Studenci powracający z urlopu 
dokumentują osiągnięcia za ostatni zaliczony rok studiów, 

d) punkty za jedno dzieło naukowe bądź artystyczne wielokrotnie prezentowane 
przyznawane są tylko jeden raz,  za prezentację na najwyŜszym szczeblu,  

e) osiągnięcia w jednej dyscyplinie sportowej nie podlegają sumowaniu. Punkty 
otrzymuje się za najwyŜsze osiągnięcie sportowe uzyskane w poprzednim roku 
akademickim. Nie rozróŜnia się dyscyplin indywidualnych i zespołowych, punktuje 
się  najwyŜsze osiągnięcie w danej dyscyplinie. 

f) przy kwalifikowaniu liczby studentów do I przedziału kwotowego obowiązuje 
zasada matematyczna, zgodnie z którą następuje zaokrąglenie z niedomiarem, jeśli 
wartości dziesiętne pierwszej cyfry odrzuconej wynoszą od 0 do 4, natomiast gdy 
wartości dziesiętne pierwszej cyfry odrzuconej wynoszą od 5 do 9, wówczas 
zaokrąglenie następuje z nadmiarem, 

g) w przypadku gdy liczba osób kwalifikująca się do danego przedziału procentowego 
z uwagi na jednakową ilość punktów jest większa niŜ wynika to z obliczeń 
matematycznych, wówczas o zakwalifikowaniu do konkretnego przedziału 
decydują kolejno: 

   1) średnia ocen, 
   2) przyznane punkty za osiągnięcia, 
   3) najwyŜej punktowane osiągnięcie.  

h)  do kaŜdego osiągnięcia naleŜy dołączyć oświadczenie studenta zawierające 
szczegółowy opis (wzór stanowi załącznik do wniosku). 

4. Nie przyznaje się punktów za: 
1. Średnią poniŜej 3,75. 
2. Bierny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych. 
3. Udział w wykładach otwartych lub spotkaniach panelowych oraz spotkania  

z przedstawicielami firm lub instytucji. 
4. Specjalności, ścieŜki studiów, kursy o charakterze nienaukowym oraz dotyczące 

umiejętności miękkich (w tym interpersonalnych), np. kurs radzenia sobie ze 
stresem, szkolenie z PR, ukończony kurs prawa jazdy, kosmetyczny, kurs obsługi 
kasy fiskalnej, umowy o pracę itp.  

5. Wolontariat. 
6. Osiągnięcia objęte planem studiów, za wyjątkiem wyróŜniających się projektów, 

które zostały zgłoszone do udziału w pozauczelnianych konkursach lub wystawach 
(po weryfikacji przez osobę upowaŜnioną z ramienia danego Instytutu).  
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5. Studentowi, który uzyskał najwyŜszą średnią ocen w instytutowym rankingu danego 
roku/kierunku/specjalności/stopnia i systemu studiów, przysługują dodatkowe 3 pkt 
doliczone do kategorii średnia ocen. 

6.  Studentowi, który dobrowolnie odmówił udziału w reprezentowaniu Państwowej WyŜszej 
Szkoły Zawodowej w Tarnowie w rozgrywkach sportowych nie przysługują punkty  
za osiągnięcia sportowe.  

7. Nie przyznaje się punktów za osiągnięcie, za które student pobierał wynagrodzenie  
na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. 

8.   Ustalono następującą punktację za poszczególne rodzaje osiągnięć:  
 
 
 

DZIAŁ I – ŚREDNIA OCEN (maksymalnie 35 pkt)  

Średnia ocen Punkty 
3,75 4,20 
3,76 4,22 
3,77 4,24 
3,78 4,26 
3,79 4,28 
3,80 4,30 
3,81 4,33 
3,82 4,36 
3,83 4,39 
3,84 4,42 
3,85 4,45 
3,86 4,48 
3,87 4,51 
3,88 4,54 
3,89 4,57 
3,90 4,60 
3,91 4,64 
3,92 4,68 
3,93 4,72 
3,94 4,76 
3,95 4,80 
3,96 4,84 
3,97 4,88 
3,98 4,92 
3,99 4,96 
4,00 5,00 
4,01 5,05 
4,02 5,10 
4,03 5,15 
4,04 5,20 
4,05 5,25 
4,06 5,30 
4,07 5,35 
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4,08 5,40 
4,09 5,45 
4,10 5,50 
4,11 5,60 
4,12 5,70 
4,13 5,80 
4,14 5,90 
4,15 6,00 
4,16 6,10 
4,17 6,20 
4,18 6,30 
4,19 6,40 
4,20 6,50 
4,21 6,65 
4,22 6,80 
4,23 6,95 
4,24 7,10 
4,25 7,25 
4,26 7,40 
4,27 7,55 
4,28 7,70 
4,29 7,85 
4,30 8,00 
4,31 8,20 
4,32 8,40 
4,33 8,60 
4,34 8,80 
4,35 9,00 
4,36 9,20 
4,37 9,40 
4,38 9,60 
4,39 9,80 
4,40 10,00 
4,41 10,25 
4,42 10,50 
4,43 10,75 
4,44 11,00 
4,45 11,25 
4,46 11,50 
4,47 11,75 
4,48 12,00 
4,49 12,25 
4,50 12,50 
4,51 12,85 
4,52 13,20 
4,53 13,55 
4,54 13,90 
4,55 14,25 
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4,56 14,60 
4,57 14,95 
4,58 15,30 
4,59 15,65 
4,60 16,00 
4,61 16,40 
4,62 16,80 
4,63 17,20 
4,64 17,60 
4,65 18,00 
4,66 18,40 
4,67 18,80 
4,68 19,20 
4,69 19,60 
4,70 20,00 
4,71 20,45 
4,72 20,90 
4,73 21,35 
4,74 21,80 
4,75 22,25 
4,76 22,70 
4,77 23,15 
4,78 23,60 
4,79 24,05 
4,80 24,50 
4,81 25,00 
4,82 25,50 
4,83 26,00 
4,84 26,50 
4,85 27,00 
4,86 27,50 
4,87 28,00 
4,88 28,50 
4,89 29,00 
4,90 29,50 
4,91 30,05 
4,92 30,60 
4,93 31,15 
4,94 31,70 
4,95 32,25 
4,96 32,80 
4,97 33,35 
4,98 33,90 
4,99 34,45 
5,00 35,00 

DZIAŁ II – OSI ĄGNIĘCIA NAUKOWE  (maksymalnie 25 pkt) 
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Rodzaje osiągnięć naukowych 

Rodzaje potwierdzenia  
(dokumenty winny być opatrzone 

podpisem osoby wystawiającej  
oraz pieczęcią) 

Punkty 

1 Osiągnięcia naukowe na studiach Max 12 

1.1 

 

studia równoległe na dwóch 
kierunkach studiów (od II roku 
studiów) 
 

Imienne zaświadczenie z Uczelni 3 

1.2 
studia równoległe na trzech 
kierunkach studiów (od II roku 
studiów) 
 

Imienne zaświadczenie z Uczelni 7 

1.3 

studia podyplomowe i szkoły 
artystyczne (od II semestru lub 
dyplom ukończenia studiów lub 
szkoły w poprzednim roku 
akademickim) 

Dyplom lub imienne zaświadczenie  
z Uczelni lub szkoły 3 

certyfikaty: B2, C1, C2 lub 
równowaŜne, potwierdzające  
znajomość języków obcych  
(certyfikat nie moŜe dotyczyć 
kierunkowego języka) 

 

• B2 3 

• C1 5 

1.4 

• C2 

Certyfikat z datą jego uzyskania 

7 

2 Wymiany studenckie Max 4 

2.1 Krajowe 

1 pkt (powyŜej 
dwóch tygodni do 

trzech m-cy)  
2 pkt (powyŜej 

trzech m-cy)  

2.2 Zagraniczne 

Imienne zaświadczenie z Uczelni 
macierzystej potwierdzające okres  

i miejsce wymiany studenckiej 3 pkt (powyŜej 
dwóch tygodni do 

trzech m-cy)  
4 pkt (powyŜej 

trzech m-cy) 

3 Studencka działalność naukowa Max 25 

3.1 

 

Czynne członkostwo  
w organizacjach naukowych  
(np. kołach naukowych, NZS) 
prowadzących działalność naukową 
na poziomie zarządu lub członka 
organizacji (okres przynaleŜności do 
organizacji naukowej za poprzedni 
rok akademicki musi wynosić co 
najmniej 1 semestr) 
 

Zaświadczenie potwierdzające 
członkostwo w organizacjach 

naukowych zawierające uzasadnienie 
wraz z wyszczególnieniem aktywności 
studenta – wzór zaświadczenia stanowi 

załącznik do Regulaminu 

od 1 pkt 
do 7 pkt 

(oraz 
dodatkowo 

1 pkt za 
członko-
wstwo w 

zarządzie) 

3.2 

 

Udział w przedsięwzięciach  
o charakterze naukowym np. 
przygotowanie zajęć  
o charakterze naukowym (warsztaty, 
pokazy, prezentacje, doświadczenia) 

Zaświadczenie opiekuna naukowego lub 
organizatora przedsięwzięcia  

z opisem zaangaŜowania studenta – 
wzór stanowi załącznik  

do Regulaminu 

od 1 pkt 
do 6 pkt 
za kaŜdy 

udział 

M
ax 15 pkt 

3.3 Prace badawcze prowadzone 
metodą naukową: 

Zaświadczenie wydane przez 
kierownika/opiekuna programu  
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• współudział 3 

• samodzielnie 

badawczego z informacją o zakresie 
udziału studenta w pracach zespołu 
badawczego, okresie i miejscu pracy 

badawczej 8 
 
 

Publikacje, referaty/plakaty  
o tematyce naukowej  
i popularnonaukowej: 

Za kaŜdy 
tytuł 

  

Publikacje uczelniane  
• samodzielnie 0,75 
• współudział 0,40 

Max 
6 pkt 

Lokalne: popularnonaukowe  
• samodzielnie 1,50 
• współudział 
 

0,75 

Lokalne: naukowe  

• samodzielnie 3 
• współudział 1,50 

Ogólnopolskie: 
popularnonaukowe 

 

• samodzielnie 

 
Zaświadczenie wydawcy oraz kopia 
strony zawierającej nazwisko autora, 

tytuł publikacji, miejsce wydania, 
nazwę czasopisma lub ksiąŜki oraz datę 

wydania 

4 

• współudział 2 

Ogólnopolskie: naukowe  

• samodzielnie 8 
• współudział 4 

Zagraniczne: popularnonaukowe  

• samodzielnie od 4 do 8 
• współudział od 2 do 4 

Zagraniczne: naukowe  

• samodzielnie od 6 do 10 
• współudział 

Zaświadczenie wydawcy oraz kopia 
strony zawierającej nazwisko autora, 

tytuł publikacji, miejsce wydania, 
nazwę czasopisma lub ksiąŜki oraz datę 

wydania 
 
 

od 3 do 5 

W wersji elektronicznej:  
popularnonaukowe 

Za kaŜdy 
tytuł 

- w języku polskim  
• samodzielnie 1,50 
• współudział 0,75 

- w języku obcym  

• samodzielnie 4 
• współudział 2 

naukowe  
- w języku polskim  

• samodzielnie 6 
• współudział 3 

- w języku obcym  

• samodzielnie 8 

3.4 

• współudział 

Zaświadczenie osoby prowadzącej 
stronę, w przypadku, publikacji 

naukowych naleŜy przedstawić recenzję 
tejŜe publikacji    

4 

M
ax 10 pkt 

4 Nagrodzona działalność naukowa Max 12 
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Otrzymanie nagrody lub wyróŜnienia  
w konkursie uczelnianym, lokalnym  
 

 

• Indywidualna 2 
• Zespołowa 

 

1 
 

 
Otrzymanie nagrody lub wyróŜnienia  
w konkursie regionalnym 
 

 

• Indywidualna 4 
• Zespołowa 

 

2 
 

Otrzymanie nagrody lub wyróŜnienia  
w konkursie ogólnopolskim 
 

 

• Indywidualna od 5 do 8  
• Zespołowa 

 

od 3 do 4  
 

 
Otrzymanie nagrody lub wyróŜnienia  
w konkursie międzynarodowym 
 

 

• Indywidualna  od 8 do 10  

4.1 

• Zespołowa 
 

Dyplom, certyfikat, zaświadczenie 
organizatora z podaniem daty  

i zasięgu wydarzenia 

od 5 do 8 
 

4.2 WyróŜniona praca 
licencjacka/inŜynierska 

Dyplom, zaświadczenie 3 

5 Praktyki, staŜe, nie wchodzące w program studiów  
(min. 100 godz.) Max 6 

5.1 Praktyka/StaŜ w kraju 2 

5.2 Praktyka/StaŜ za granicą 

Zaświadczenie o odbyciu praktyki/staŜu 
wystawione przez organizatora  
z podaniem okresu i miejsca 4 

6 

Inne rodzaje osiągnięć  
i aktywności naukowej,  
w szczególności mające na 
celu zdobycie nowych 
doświadczeń i umiejętności, 
a takŜe zdolności 
wykorzystania zdobytej 
wiedzy 
 
 
 

Zaświadczenie zawierające: 
� datę i miejsce nabycia 

umiejętności, 
� informację o rodzaju 

aktywności naukowej, 
� opis wpływu przedsięwzięcia na 

rozwój umiejętności zdobytych 
podczas studiów 

od 0,50 do 3 
(max 5 pkt za 

wszystkie 
osiągnięcia) 

DZIAŁ III – OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE  (maksymalnie 25 pkt) 

Rodzaje osiągnięć artystycznych 

Rodzaje potwierdzenia  
(dokumenty winny być opatrzone 

podpisem osoby wystawiającej  
oraz pieczęcią) 

Punkty 

1. Studencka działalność artystyczna Max 15 
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Publikacja dzieł/prac artystycznych 
(album, płyta, prezentacja 
twórczości plastycznej)   

 

• Indywidualna od 1 do 5 
1.1 

• Zespołowa od 1 do 3 
 

Prezentacja prac/dzieł artystycznych 
(np. wystawa)  
w instytucji artystycznej  

 

• Indywidualna od 1 do 5 
1.2 

• Zespołowa od 1 do 3 
 

Prezentacja utworów muzycznych 
(np. koncert)  
w instytucji artystycznej  

 

• Indywidualna 
• Zespołowa 

   od 1 do 5 1.3 

 

Dyplom lub zaświadczenie 
wydawcy/organizatora oraz kopia 

strony/stron zawierających nazwisko 
autora, tytuł publikacji dzieła/pracy 

artystycznej, miejsca i daty wydania, 
(dodatkowo wymagana jest 
dokumentacja fotograficzna,  

okładka płyty) 

od 1 do 3 
 

 
 

2 Nagrodzona działalność artystyczna Max 15 
 

Otrzymanie nagrody lub 
wyróŜnienia w konkursie/ 
przeglądzie/festiwalu uczelnianym, 
lokalnym 

 

• Indywidualna 2 

2.1 

• Zespołowa 
 

Dyplom, certyfikat lub zaświadczenie 
organizatora 

1 
 

Otrzymanie nagrody lub 
wyróŜnienia  
w konkursie/przeglądzie/festiwalu 
regionalnym 

 

• Indywidualna 2-4 

2.2 

• Zespołowa 
 
 

1-2 

 
 

 

Otrzymanie nagrody lub 
wyróŜnienia  
w konkursie/przeglądzie/festiwalu 
ogólnopolskim 

 

• Indywidualna od 5 do 8 

2.3 

• Zespołowa 
 
 

od 3 do 4 
 
 

 

Otrzymanie nagrody lub 
wyróŜnienia  
w konkursie/przeglądzie/festiwalu 
międzynarodowym 

 

• Indywidualna od 9 do 15 

2.4 

• Zespołowa 
 

Dyplom, certyfikat lub zaświadczenie 
organizatora 

od 6 do 10 
 

3 Praca nad rozwojem kultury oraz animacja wydarzeń 
kulturalnych Max 15  

3.1  
 

Animacja wydarzeń kulturalnych 

Zaświadczenie kierownika 
artystycznego lub głównego  
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o zasięgu: 
• Uczelnianym, lokalnym od 1 do 2 
• Regionalnym  od 1 do 4 
• Ogólnopolskim od 1 do 5 
• Międzynarodowym 
 

organizatora z opisem rodzaju 
zaangaŜowania studenta  

w przedsięwzięcie 
od 1 do 6 

 

 
 

Aktywna działalność na rzecz 
uczelnianego chóru (członkostwo za 
poprzedni rok akademicki musi 
wynosić co najmniej 1 semestr) 

 
 
6 

od 1 do 3 

• w charakterze dyrygenta  

3.2 

• w charakterze członka 
 

Zaświadczenie kierownika/opiekuna 
artystycznego z opisem rodzaju 

zaangaŜowania studenta  
w działalność chóru 

 

3.3 
 
 
 
 
 
 

Inne rodzaje osiągnięć  
i aktywności artystycznej,  
w szczególności mające na celu 
zdobycie nowych doświadczeń  
i umiejętności.  

 
Zaświadczenie zawierające: 

� datę i miejsce nabycia 
umiejętności,  

� informację o rodzaju aktywności 
artystycznej, 

� opis wpływu przedsięwzięcia na 
rozwój umiejętności i zdobycie 
nowych doświadczeń 

 
 
 

 

od 0,50 do 3 
(max 5 pkt  

za wszystkie 
osiągnięcia) 

DZIAŁ IV – WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE                                       
WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MI ĘDZYNARODOWYM  

LUB KRAJOWYM  (maksymalnie 25 pkt) 

Rodzaje osiągnięć sportowych 

Rodzaje potwierdzenia  
(dokumenty winny być opatrzone 

podpisem osoby wystawiającej oraz 
pieczęcią) 

Punkty 

1 Osiągnięcia sportowe w sportach kwalifikowanych             
lub zawody tej rangi dla osób niepełnosprawnych 

Max 25 

1.1 

 

Osiągnięcia I stopnia: 
 

- Uczestnictwo w igrzyskach 
olimpijskich lub paraolimpiadzie 
- Zajęcie medalowego miejsca  
w zawodach krajowych 
(Akademickie Mistrzostwa Polski) 
- Zajęcie medalowego miejsca  
w zawodach międzynarodowych 
(Mistrzostwa Europy, Świata, Puchar 
Europy, Świata) 
- Zajęcie medalowego miejsca na 
Uniwersjadzie, Akademickich 
Mistrzostwach Europy, 
Akademickich Mistrzostwach 
Świata 
- Uczestnictwo w najwyŜszej lidze  
państwowej (udział w 70% 
zawodów) 
 

Dyplom lub zaświadczenie 
odpowiednich związków sportowych, 
bądź klubów określające: 

� zajęte miejsce 
� rangę zawodów 
� datę zawodów 
� osiągnięcia 
 

25 
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1.2 

 

Osiągnięcia II stopnia: 
 

- Zajęcie medalowego miejsca  
w zawodach krajowych 
(Mistrzostwa Polski, Puchar Polski) 
- Zajęcie miejsc od 4 do 9  
w zawodach międzynarodowych 
(Mistrzostwa Europy, Świata, 
Puchar Europy, Świata) 
- Zajęcie miejsc od 4 do 9 na 
Uniwersjadzie, Akademickich 
Mistrzostwach Europy, 
Akademickich Mistrzostwach 
Świata 
- Uczestnictwo w szerokim finale 
zawodów rangi Mistrzostw 
Europy, Świata (awans po 
eliminacjach)     
- Uczestnictwo w II kolejnej lidze 
państwowej (udział w 70% 
zawodów) 
 

20 

1.3 

 

Osiągnięcia III stopnia:  
 

- Zajęcie miejsc od 4 do 9  
w zawodach krajowych 
(Mistrzostwa Polski, Akademickie 
Mistrzostwa Polski, Puchar Polski) 
- Finaliści Akademickich 
Mistrzostw Polski (po eliminacji 
regionalnej lub strefowej 
w dyscyplinach zespołowych lub 
indywidualnych) 
 

15 

1.4 

 

Osiągnięcia IV stopnia: 
 

- zajęcie medalowego miejsca        
w zawodach Akademickich 
Mistrzostw Polski w typach uczelni 
(WSZ) 
- Zajęcie medalowego miejsca  
w rozgrywkach/zawodach 
Akademickich Mistrzostw 
Małopolski 
 

10 

1.5 

 

Osiągnięcia V stopnia: 
 

- Uczestnictwo w III kolejnej lidze 
państwowej (udział w 70 % 
zawodów) 
- Zajęcie miejsc od 5 do 9  
w rozgrywkach strefowych 
Akademickich Mistrzostw Polski 
(po eliminacji regionalnej) 
 

Dyplom lub zaświadczenie 
odpowiednich związków sportowych, 
bądź klubów określające: 

� zajęte miejsce 
� rangę zawodów 
� datę zawodów 
� osiągnięcia 
 

6 

1.6 

 

Osiągnięcia VI stopnia: 
 

- reprezentowanie Uczelni lub  
KU AZS PWSZ w Tarnowie  
w rozgrywkach/zawodach 
sportowych 
 

Zaświadczenie wydane przez Akademicki 
Związek Sportowy 2 
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2 Klasy sportowe Max 4 

2.1 
Mistrzowska międzynarodowa 
(MM) 4 

2.2 Mistrzowska (M) 3 

2.3 Pierwsza (I) 2 

2.4 Druga (II) 

Zaświadczenie odpowiedniego związku 
sportowego o nadaniu klasy sportowej 

1 

3 
Aktywne członkostwo  
w KU AZS PWSZ Tarnów 

Zaświadczenie wydane przez 
Akademicki Związek Sportowy 

zawierające opis rodzaju 
zaangaŜowania studenta  
w działalność KU AZS 

1-3 

4 

Animacja wydarzeń sportowych  
o zasięgu: 

• Uczelnianym, lokalnym 

• Regionalnym 

• Ogólnopolskim 

• Międzynarodowym 

ZaangaŜowanie studenta 
w przedsięwzięcie 

 
 
 

od 1 do 2  
od 1 do 4  
od 1 do 5  
od 1 do 6 

 

5 Inne wyniki sportowe Zaświadczenie wydane przez 
organizatora imprezy 

od 0,50 do 3 
(max 5 pkt za 

wszystkie 
osiągnięcia) 

 
§ 2 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Uczelnianej Samorządu Studentów 

 

Sebastian Bach 

PRZEWODNICZĄCY 
Uczelnianej Komisji Stypendialnej 

Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 
 

dr Grzegorz Cebrat 


