
 Załącznik  Nr 10 

        do „Regulaminu przyznawania świadczeń  

        dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

        w Katowicach” 

 

 

Wykaz rodzajów osiągnięć, za które student może otrzymać stypendium Rektora 

oraz przypisanych im wartości punktowych. 

 

 

Średnia ocen 

Lp. Sposób przyznawania punktów 
Minimalna 

liczba punktów  

Maksymalna 

liczba punktów  
Uwagi dodatkowe 

1. Punkty za średnią ocen z 

poprzedniego roku akademickiego 

przyznawane są na zasadzie 0,15 

punktu za każde 0,01 średniej, 

począwszy od 4,01  

4,01 – 0,15 pkt 5,00 – 15 pkt Minimalna średnia 

wynosi 4,01, 

maksymalna 5,00 

Osiągnięcia naukowe 

Lp. Rodzaj osiągnięć Liczba punktów  Uwagi dodatkowe 

1. Nagroda przyznana na konferencji 

STN-u zorganizowanej w kraju 
wyróżnienie – 1 pkt 

III miejsce – 1,5 pkt 

II miejsce –2,25 pkt 

I miejsce – 3 pkt 

Uwzględnia się sumę 

uzyskanych punktów za 

poszczególne rodzaje 

osiągnięć. 

 

Łącznie liczba punktów 

możliwych do 

uzyskania z tytułu 

osiągnięć naukowych 

nie może przekroczyć  

15 pkt. 
 

Za tą samą pracę 

naukową punkty mogą 

zostać przyznane tylko 

jeden raz (za jedno 

najwyżej punktowane 

osiągnięcie). 

Uwzględnia się 

wyłącznie publikacje 

naukowe wydrukowane 

i nagrody zdobyte w 

roku akademickim za 

2. Nagroda przyznana na konferencji 

STN-u zorganizowanej za granicą 
wyróżnienie – 2,25 pkt 

III miejsce - 3 pkt 

II miejsce - 3,75 pkt 

I miejsce - 4,5 pkt 

3. Nagroda przyznana na konferencji 

w kraju niezorganizowanej przez 

STN-y  

4,5 pkt 

 

4. Nagroda przyznana na konferencji 

zorganizowanej za granicą 

niezorganizowanej przez STN-y  

6,0 pkt 

 

5. Publikacja pracy naukowej  

w monografii 
3,75 pkt 

6. Publikacja pracy naukowej 

(poglądowej lub oryginalnej)  

w naukowym czasopiśmie 

krajowym znajdującym się na 

liście punktowanej 

4,5 pkt 

7. Publikacja pracy naukowej 

(poglądowej lub oryginalnej)  
5,25 pkt 



w naukowym czasopiśmie 

zagranicznym znajdującym się na 

liście punktowanej 

który przyznawane jest 

stypendium.  

 

Konferencje 

współorganizowane 

przez Studenckie Koła 

Naukowe oraz inne 

organizacje studenckie 

oceniane są jak 

konferencje 

organizowane przez 

STN. 

 

. 

 

 

8. Publikacja pracy naukowej 

(poglądowej lub oryginalnej)  

w czasopiśmie krajowym 

posiadającym punktację IF 

7,5 pkt 

9. Publikacja pracy naukowej 

(oryginalnej lub poglądowej)  

w czasopiśmie zagranicznym 

posiadającym punktację IF 

7,5 pkt 

Inne osiągnięcia 

Lp. Rodzaj osiągnięć Liczba punktów Uwagi dodatkowe 

1. Konkurs naukowy Scapula Aurea miejsce I-III – 5 pkt Miejsca zajęte  

w konkursach Scapula 

Aurea i Superhelisa 

dotyczą etapu 

międzyuczelnianego. 

Maksymalna liczba 

punktów możliwych do 

uzyskania z tytułu 

innych osiągnięć nie 

może przekroczyć  

15 pkt 

2. Konkurs naukowy Superhelisa miejsce I-III – 5 pkt 

3. Konkurs naukowy Wielka 

Synapsa 
miejsce I-III – 5 pkt 

4. Międzyuczelniane zawody  

w symulacji medycznej / SUM 

WARS 

miejsce II – III – 2 pkt 

miejsce I – 2,5 pkt 

5. Zawody Uczelni Medycznych  

w ratownictwie medycznym  
miejsce II – III  - 3 pkt 

miejsce I - 3,5 pkt 

6. Mistrzostwa w ratownictwie 

medycznym (międzynarodowe, 

ogólnopolskie, Śląska) 

miejsce II – III - 3,5 pkt 

miejsce I – 4 pkt 

Osiągnięcia sportowe 

Lp. Rodzaj osiągnięć Liczba punktów  
Uwagi 

Dodatkowe 

1. Mistrzostwa Polski Uczelni 

Medycznych  
Podium – 4 pkt Uwzględnia się sumę 

uzyskanych punktów za 

poszczególne rodzaje 

osiągnięć. 

Przykładowo: jeżeli 

student zajmie miejsce 

punktowane na tych 

samych zawodach w 

różnych dyscyplinach – 

2. Akademickie Mistrzostwa Polski 

Szkół Wyższych 
Podium – 5 pkt 

3. Mistrzostwa świata, mistrzostwa 

Europy, mistrzostwa Polski 
udział – 3 pkt 

I-III miejsca – 7,5 pkt 

 

4. Udział w igrzyskach olimpijskich 

lub paraolimpijskich 
7,5 pkt 



punkty sumuje się.  

Łącznie liczba punktów 

możliwych do 

uzyskania z tytułu 

osiągnięć sportowych 

nie może przekroczyć 

15 pkt. 

W przypadku 

wykazania przez 

studenta osiągnięcia w 

tych samych zawodach 

w rywalizacji 

drużynowej i 

indywidualnej, ocenie 

podlega wyłącznie 

jedno, wyżej 

punktowane 

osiągnięcie. 

 

 

Osiągnięcia artystyczne 

Lp. Rodzaj osiągnięć Liczba punktów 
Uwagi 

Dodatkowe 

1. Nagrody i wyróżnienia  

w konkursach artystycznych  

o zasięgu ogólnopolskim 

4,5 pkt Maksymalna liczba 

punktów możliwych do 

uzyskania z tytułu 

osiągnięć artystycznych 

nie może przekroczyć  

15 pkt. 

2. Nagrody i wyróżnienia  

w konkursach artystycznych  

o zasięgu międzynarodowym 

6 pkt 

 

 

 

Student może uzyskać maksymalnie 60 pkt., za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku 

akademickim 

 

 Średnią ocen za poprzedni rok akademicki potwierdza właściwy Dziekanat.  

 Osiągnięcia naukowe potwierdzają Opiekunowie Kół Naukowych. 

 Osiągnięcia sportowe potwierdza Prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego 

Związku Sportowego.  

 Punkty za osiągnięcia artystyczne indywidualne przyznawane są na podstawie 

otrzymanych dyplomów lub zaświadczeń i potwierdzone przez Kierownika Centrum 

Dydaktyki. Grupowe osiągnięcia artystyczne potwierdza kierownik/opiekun grupy. 

 Miejsce zdobyte w konkursie Scapula Aurea, Wielka Synapsa i Superhelisa oraz w 

zawodach ratowników medycznych potwierdza właściwy Kierownik Katedry. 

 Miejsce zdobyte w zawodach symulacji medycznej potwierdza Prorektor ds. Studiów  

i Studentów. 



 Student zobowiązany jest do dołączenia do Wniosku o przyznanie stypendium Rektora 

dla najlepszych studentów dokumentów potwierdzających osiągnięcia. 

 Studenci I roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli uczelnię inną niż SUM, 

dostarczają zaświadczenia o średniej ocen oraz uzyskanych osiągnięciach w ostatnim 

roku studiów pierwszego stopnia z ukończonej Uczelni, potwierdzone przez Dziekana 

Wydziału. 

   

Do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, student dołącza następujące 

dokumenty: 

a) artykuły z czasopism: 

- stronę tytułową czasopisma (miesiąc, rok, numer woluminu),  

- pierwszą i ostatnią stronę artykułu  

b) książka/rozdział: 

- stronę tytułową książki,  

- stronę zawierającą informacje o autorze/redaktorze książki, wydawcy, roku 

wydania, miejscu wydania i numerze ISBN,  

- spis treści,  

- pierwszą i ostatnią stronę rozdziału,  

- ostatnią stronę książki z tekstem (w przypadku monografii), 

c) materiały konferencyjne/zjazdowe: 

- stronę tytułową czasopisma/pamiętnika zjazdowego, w którym jest opublikowany 

referat lub streszczenie zjazdowe,  

- strony zawierające informacje o nazwie, miejscu i dacie konferencji/zjazdu, 

- pierwszą i ostatnią stronę referatu lub streszczenia zjazdowego, 

d) zaświadczenie/certyfikat o nagrodzie uzyskanej na konferencji/zjeździe, 

e) zaświadczenie organizatora o miejscu uzyskanym w trakcie zawodów sportowych, 

f) zaświadczenie organizatora o miejscu uzyskanym w trakcie konkursu/zawodów, o 

których mowa w rubryce „inne osiągnięcia”, 

g) zaświadczenie organizatora o nagrodzie/wyróżnieniu uzyskanym w konkursie 

artystycznym 

 

Uwaga: w przypadku braku informacji na stronie tytułowej czasopisma/odpowiedniej stronie 

książki, o miesiącu i roku wydania, student dołącza zaświadczenie od wydawcy zawierające 

wymagane informacje, niezbędne do ustalenia, czy praca została wydana w poprzednim roku 

akademickim. 

 


