
Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów Podhalańskiej Państwowej Uczelni 

Zawodowej w Nowym Targu 

 

ZASADY OBLICZANIA WYRÓŻNIAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE , 

WYKAZY OSIĄGNIEĆ NAUKOWYCH, ARTYSTYCZNYCH I OSIĄGNIĘĆ 

SPORTOWYCH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE 

KRAJOWYM ORAZ PRZYZNAWANYCH PUNKTÓW 

 

I. Wyróżniające wyniki w nauce  

 

1. Wyróżniające wyniki w nauce są obliczane na podstawie średniej ocen ze studiów. 

2. Średnia ocen ze studiów obliczana jest zgodnie z § 14 ust. 11 Regulaminu studiów PPUZ w 

Nowym Targu. 

3. Punkty za średnią ocen wyznaczane są od średniej 4,01 do 5,00, w skali ocen od 2 do 5. Za średnią 

5,00 przysługuje 100 pkt i odpowiednio za średnią 4,01 – 1 pkt. 

4. Średnia ocen poniżej 4,01 nie jest punktowana. Stypendium za wyróżniające wyniki w nauce nie 

może być przyznane za rok powtarzany.  

5. Średnią ocen liczy się do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Średnią ocen oblicza się studentowi, z danego kierunku studiów z poprzedniego roku studiów: 

a) z semestru zimowego i letniego – dla rozpoczynających studia w październiku, 

b) z semestru letniego i zimowego – dla rozpoczynających studia w marcu, 

c) z jednego semestru – w przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwał 

jeden semestr. 

5. Przy obliczaniu średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny uzyskane z zaliczeń i egzaminów 

z uwzględnieniem ocen niedostatecznych. 

6. Przy obliczaniu średniej ocen uwzględnia się oceny z przedmiotów ponadprogramowych 

uzyskane w poprzednim roku studiów w ramach indywidualnego programu studiów, w tym planu 

studiów. 

7. Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się uzyskanych ocen z przedmiotów wchodzących 

w skład planu studiów na wyższym roku. 

8. Przy obliczaniu średniej ocen z ostatniego roku (semestru) studiów nie wlicza się ocen 

wystawionych przez promotora i recenzenta z pracy dyplomowej oraz ocen z egzaminu 

dyplomowego. 

9. W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie roku studiów, z którego oblicza się średnią ocen 

na inny kierunek studiów (w ramach Uczelni lub z innej szkoły wyższej), uwzględnia się oceny 

uzyskane z przedmiotów: 

a) zaliczonych przez studenta w uczelni innej niż macierzysta i przeniesionych w wyniku 

zbieżności efektów kształcenia, 

b) zaleconych studentowi do uzupełnienia (wynikających z różnic programowych), 

c) pozostałych, ujętych w planie studiów kierunku, na który student się przeniósł. 

10. Studentowi studiującemu dwie specjalności w ramach tego samego kierunku oblicza się średnią 

ocen z obydwu specjalności łącznie. 

11. Średnią ocen potwierdza na wniosku pracownik   Działu Nauczania i Spraw Studenckich – Sala 

Obsługi Studenta. W przypadku studentów kończących studia zawodowe w innej uczelni, średnią 

ocen potwierdza zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia wydane przez 

dziekanat uczelni, na której odbył studia, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do regulaminu, z 

następującymi informacjami: 

a) data ukończenia studiów pierwszego stopnia (data egzaminu dyplomowego), 

b) średnia ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów I stopnia z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku bądź z ostatniego semestru, w przypadku, gdy ostatni rok studiów, 

zgodnie z planem studiów trwał jeden semestr. 



12. Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni do PPUZ w Nowym Targu lub zmienił kierunek 

studiów w ramach PPUZ w Nowym Targu, potwierdzenia średniej ocen na poprzednim roku i 

kierunku studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokonuje Dział Nauczania i 

Spraw Studenckich – Sala Obsługi Studenta. 

 

II.Wykaz szczegółowych osiągnięć naukowych 

 

1. Publikacje udokumentowane nadbitką autorską lub kserokopią artykułu, kserokopią strony 

tytułowej oraz strony redakcyjnej publikacji, w której artykuł został zamieszczony bądź 

wydrukiem z odpowiedniej strony www. Osiągnięcia punktowane są według poniższej skali: 

a) autorstwo lub współautorstwo książki o charakterze naukowym lub popularno-naukowym – 

100 pkt; 

b) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w czasopiśmie recenzowanym – 75 pkt; 

c) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w pracy zbiorowej, monografii – 50 pkt; 

d) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w czasopiśmie nierecenzowanym – 40 

pkt; 

e) redakcja bądź współredakcja merytoryczna książki/czasopisma naukowego lub 

popularnonaukowego – 30 pkt; 

f) autorstwo lub współautorstwo artykułu recenzowanego, umieszczonego na portalach 

internetowych o profilu naukowym - 25 pkt; 

g) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego w materiałach konferencyjnych, 

pokonferencyjnych – 20 pkt; 

h) autorstwo lub współautorstwo artkułu popularnonaukowego – 10 pkt. 

2. Czynny udział (samodzielny referat lub współautorstwo) w konferencjach naukowych i 

popularno-naukowych (szeroko rozumiane konferencje, debaty, panele dyskusyjne); 

potwierdzone przez organizatora z podaniem charakteru uczestnictwa i tytułu zgłoszonego 

referatu. Osiągnięcia punktowane są według poniższej skali: 

a) konferencja zagraniczna – 40 pkt; 

b) konferencja międzynarodowa w kraju (udział co najmniej dwóch prelegentów 

obcokrajowców) – 30 pkt; 

c) konferencja krajowa lub ogólnopolska konferencja studenckich kół naukowych – 20 pkt; 

d) konferencja środowiskowa studenckich kół naukowych – 10 pkt. 

3. Działalność w zakresie kół naukowych (uznaje się działalność tylko w jednym kole naukowym, 

wskazanym przez studenta); potwierdzona przez opiekuna koła. Osiągnięcia punktowane są 

według poniższej skali: 

a) działalność w sferze badań naukowych w ramach działalności koła - 40 pkt; 

b) organizowanie debat, paneli dyskusyjnych, sympozjów, konkursów, wystaw – mających 

charakter dydaktyczny - 30 pkt; 

4. Inne, potwierdzone przez podmiot organizujący lub przyznający nagrodę, wyróżnienie. 

Osiągnięcia punktowane są według poniższej skali: 

a) nagrodzone, punktowane bądź wyróżnione miejsce w międzyuczelnianych konkursach o 

charakterze naukowym, naukowo-badawczym bądź popularyzującym naukę – 75 pkt; 

b) nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymywane w olimpiadach - 50 pkt; 

c) warsztaty lub ukończone kursy nie objęte programem nauczania - 30 pkt (niezależnie od ilości 

ukończonych warsztatów i kursów); 

d) członkostwo w stowarzyszeniach naukowych krajowych lub międzynarodowych - 10 pkt. 

 

 

III. Wykaz szczegółowych osiągnięć artystycznych 

 

1. Wykazanie jednego z poniższych osiągnięć w zakresie działań artystyczno-kulturalnych, 

potwierdzonego przez organizatora, z podaniem nazwy, daty, zasięgu/rangi wydarzenia: 



a) osiągnięcia na poziomie krajowym i międzynarodowym punktowane są według poniższej 

skali: 

 zajęcie miejsca punktowanego w międzynarodowych konkursach - 100 pkt; 

 laureat krajowego konkursu - 100 pkt; 

 finalista krajowego konkursu – 50 pkt; 

b) osiągnięcia na poziomie regionalnym (wojewódzkim lub międzywojewódzkim – 

subregionalnym, transgranicznym) punktowane są według poniższej skali: 

 laureat regionalnego konkursu - 50 pkt; 

 finalista regionalnego konkursu – 30 pkt; 

c) osiągnięcia na poziomie lokalnym: 

 laureat lokalnego konkursu –  20 pkt; 

 finalista lokalnego konkursu – 10 pkt. 

2. Inicjowanie i organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym na poziomie: 

 regionu/kraju - 50 pkt; 

 miasta/powiatu – 30 pkt; 

 uczelni – 20 pkt. 

 

IV. Wykaz szczegółowych osiągnięć sportowych, 

potwierdzonych opublikowanym przez organizatora zawodów komunikatem 

bądź zaświadczeniem zawierającym nazwę zawodów, datę i zajęte miejsce. 

 

Wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym punktowane są 

według poniższej skali (dotyczy tej samej rangi zawodów dla osób niepełnosprawnych): 

1. Udział w Igrzyskach Olimpijskich – 100 pkt. 

2. Medal na Mistrzostwach Świata – 90 pkt. 

3. Udział w Mistrzostwach Świata, medal na Mistrzostwach Europy – 85 pkt. 

4. Udział w Mistrzostwach Europy, medal na Uniwersjadzie i Akademickich Mistrzostwach Świata, 

medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy – 80 pkt. 

5. Udział w Uniwersjadzie, Akademickich Mistrzostwach Świata, medal na Akademickich 

Mistrzostwach Europy, miejsce od 4-8 w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy – 75 pkt. 

6. Udział w Akademickich Mistrzostwach Europy, medal na Mistrzostwach Polski seniorów, udział 

w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy – 70 pkt. 

7. Zajęcie miejsca od 4-8 w MP seniorów, udział w najwyższej lidze w grach zespołowych, medal 

na Akademickich MP, MP AZS, MP Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – 65 pkt. 

8. Udział zawodników z I klasą w MP Seniorów, Juniorów, Młodzieżowców i I lidze – 50 pkt. 

9. Medal drużynowy na Akademickich Mistrzostwach Polski – 45 pkt. 

10. Zajęcie miejsca od 4-8 w Akademickich Mistrzostwach Polski – 15 pkt. 

 


