Załącznik nr 9 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

L.P.

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ STUDENTA

WYMAGANE DOKUMENTY

MAKSYMALNA
LICZBA PUNKTÓW

1) kopia stron zawierających nazwisko
autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę
czasopisma lub książki, datę wydania oraz
numer ISBN/ISSN (jeśli został nadany)
2) zaświadczenie wydawcy

1

Publikacja naukowe

1.1

publikacja książki naukowej w języku polskim

300

1.2

publikacja książki naukowej w języku obcym

300

1.3

publikacja artykułu w książce naukowej lub w czasopiśmie
naukowym w języku polskim

150

1.4

publikacja artykułu w książce naukowej lub w czasopiśmie
naukowym w języku obcym

150

1.5

publikacja elektroniczna

50

2

Wygłoszenie referatu na konferencji

2.1

międzynarodowej

125

2.2

ogólnopolskiej

75

2.3

uczelnianej

25

3

Udział w konkursie naukowym

3.1

międzynarodowym

125

3.2

ogólnopolskim

75

3.3

organizowanym na UKSW

25

4

Konferencje

4.1

organizacja konferencji naukowej o zasięgu międzynarodowym

125

4.2

organizacja konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim

75

4.3

organizacja konferencji naukowej o zasięgu uczelnianym

25

4.4

udział w konferencji w charakterze słuchacza

10

5

Organizacja wydarzenia o charakterze popularno-naukowym

5.1

o zasięgu międzynarodowym

125

5.2

o zasięgu ogólnopolskim

75

1) dyplom
2) zaświadczenie od organizatora
3) materiały pokonferencyjne

1) dyplom osiągniętego wyniku
2) zaświadczenie organizatora

1) zaświadczenie od organizatora z opisem
zaangażowania (rodzaj obowiązków)
2) zaświadczenie o uczestnictwie

zaświadczenie od organizatora
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5.3

o zasięgu uczelnianych

25
1) zaświadczenie organizatora projektu
2)zaświadczenie dziekana
3) zaświadczenie kierownika programu
badawczego

6

Projekt

6.1

kierowanie projektem badawczym

100

6.2

udział w projekcie badawczym

50

6.3

udział w projekcie uczelnianym

25

7

Pozostałe osiągnięcia naukowe

7.1

wyróżnienie międzynarodowe, państwowe za działalność naukową

75

7.2

staże i praktyki

75

7.3

inne osiągnięcia naukowe

75

8

Uczestnictwo w sportowych zawodach międzynarodowych

8.1

uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich

800

8.2

zdobycie złotego, srebrnego lub brązowego medalu indywidualnie
lub drużynowo na uniwersjadzie, mistrzostwach świata, pucharze
świata, akademickich mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy,
pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy

600

8.3

zdobycie IV-X miejsca indywidualnie lub drużynowo na
uniwersjadzie, mistrzostwach świata, pucharze świata,
akademickich mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy,
pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy

400

9

Uczestnictwo w sportowych zawodach ogólnopolskich

9.1

zdobycie złotego, srebrnego lub brązowego medalu indywidualnie
lub drużynowo na mistrzostwach Polski, pucharze Polski,
akademickich mistrzostwach Polski

300

9.2

zdobycie od IV do X miejsca indywidualnie lub drużynowo na
mistrzostwach Polski, pucharze Polski, akademickich mistrzostwach
Polski

200

9.3

członkostwo w kadrze narodowej

100

10

Uczestnictwo w konkursach, przeglądach i festiwalach

10.1

laureaci lub wyróżnieni w konkursach, przeglądach i festiwalach o
zasięgu międzynarodowym

125

10.2

laureaci lub wyróżnieni w konkursach, przeglądach i festiwalach o
zasięgu krajowym

75

10.3

laureaci lub wyróżnieni w konkursach, przeglądach i festiwalach o
zasięgu uczelnianym

25

11

Wydanie dzieła
(w ramach osiągnięć artystycznych)

1) dyplom
2) zaświadczenie od organizatora

1) zaświadczenie związku sportowego
2) zaświadczenie jednostki AZS

1) zaświadczenie związku sportowego
2) zaświadczenie jednostki AZS

1) dyplom/certyfikat
2) zaświadczenie organizatora

1) kopia stron zawierających nazwisko
autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę
czasopisma lub książki, datę wydania oraz
numer ISBN/ISSN (jeśli został nadany)
2) zaświadczenie wydawcy
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11.1

indywidualne

200

11.2

zbiorowe

100

12

Wystawy indywidualne i zbiorowe

12.1

Wystawy międzynarodowe

125

12.2

Wystawy krajowe

75

12.3

Wystawy uczelniane

25

13

Organizacja przedsięwzięć o charakterze artystycznym

13.1

o zasięgu międzynarodowym

125

13.2

o zasięgu krajowym

75

13.3

o zasięgu uczelnianym

25

14

Laureaci i finaliści olimpiad

14.1

laureat olimpiady międzynarodowej

200

14.2

laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu
ogólnopolskim

100

zaświadczenie organizatora

zaświadczenie od organizatora z opisem
zaangażowania (rodzaj obowiązków)

dyplom uczestnictwa w olimpiadzie
określający zajęte miejsce

UWAGI DODATKOWE
1.

Student zobowiązany jest załączyć co najmniej jeden dokument z kolumny „wymagane dokumenty”. Zaświadczenie powinno jak
najdokładniej wymienić stopień zaangażowania studenta oraz prace, które wykonywał podczas realizacji osiągnięcia.

2.

Student może otrzymać maksymalną liczbę punktów wskazaną w tabeli za wszystkie osiągnięcia w danej kategorii.

3.

Osiągnięcie może być punktowane tylko raz.

4.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcia, komisja nie przyznaje za nie punktów.

5.

Osiągnięcia nie mogą wynikać z programu studiów oraz nie mogą być realizowane w jego ramach.

6.

Osiągnięcia naukowe muszą być związane ze studiowanym kierunkiem studiów, z którego student stara się o stypendium rektora dla
najlepszych studentów.

7.

Za osiągnięcia naukowe nie uznaje się samego członkostwa w kołach naukowych i innych organizacjach.

8.

Zaświadczenia za działalność wykonywaną w ramach w koła naukowego lub innych organizacjach powinny być podpisane przez opiekuna
naukowego koła bądź Dziekana.

9.

Punktacja za osiągnięcia sportowe obowiązuje także w przypadku osiągnięć w sporcie osób niepełnosprawnych.

10. Osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym muszą być potwierdzone zaświadczeniem odpowiedniego związku sportowego.
11. Osiągnięcia w ramach sportu akademickiego mogą być potwierdzone przez właściwe środowiskowe organizacje Akademickiego Związku
Sportowego.
12. Osiągnięcia z pkt 14 dotyczą wyłącznie studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.
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