
Załącznik nr 8 

do Regulaminu świadczeń studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022 
 

 

Punktacja za średnią ocen za rok akademicki 2021/2022  

Liczba punktów za średnią ocen = uzyskana średnia ocen x 10 
 
Warunkiem przyznania stypendium rektora jest uzyskanie średniej ocen, która jest określona w 
Regulaminie jako wyróżniające wyniki w nauce. 
 
W przypadku ubiegania się o stypendium rektora jedynie za średnią ocen, średnia niższa niż 4, 21 nie 
podlega przeliczeniu na punkty, a wnioskodawca nie zostaje wpisany na listę rankingową. 
 
W  przypadku ubiegania się o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe  
we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym musi uzyskać średnią ocen za poprzedni 
rok akademicki nie niższa niż 3,5. 
 
Średnia  ocen przeliczana jest na punkty bez względu na jej wysokość, przy czym minimalna liczba 
punktów uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora wynosi 42 punkty.  
 

Nie uwzględnia się osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych uzyskanych przez 
studentów reprezentujących inną uczelnię lub podmioty trzecie i ubiegających się na tej 
podstawie o stypendium. 

 Punktacja za osiągnięcia naukowe     

• pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych - 5 pkt, 

• współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z 
zagranicznymi  - 5 pkt, 

• publikacja artykułów naukowych w czasopismach znajdujących się na liście czasopism 
MNiSW - 20 pkt,  

• autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii – 10pkt 

• opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania - 5 pkt, 

• czynny udział w konferencjach naukowych -10 pkt   

• udział w konferencjach naukowych - 5 pkt  (konferencje on-line z certyfikatem- 5 pkt,  
konferencje naukowe bez certyfikatu- 2 pkt, wymagane jest jednak potwierdzenie obecności 
np. print screen, webinary- 1 pkt ) 

• udział w konkursach naukowych – 5 pkt 

• nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach dla studentów -10pkt, 

• studia równoległe na drugim kierunku studiów - 5 pkt, 

• praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania - 2 pkt, 

• certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych - 2 pkt,  

• pobyt na stypendiach (ERASMUS, itp.) -10 pkt, 

• aktywny udział w Kole Naukowym – 5 pkt  

Punktacja za osiągnięcia artystyczne   

• prace zakwalifikowane na wystawy o zasięgu międzynarodowym – 20 pkt 

• prace zakwalifikowane na wystawy o zasięgu krajowym – 15 pkt 

• publikacje prac artystycznych w czasopismach, książkach, pracach zbiorowych – 10 pkt 

• udział konkursach  artystycznych, festiwalach, koncertach, warsztatach – 5 pkt 

Punktacja za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej krajowym uważa się: 

• udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich; 

• udział studenta w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich 
mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób 
niepełnosprawnych; 

• udział studenta w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych, 



 

 

 

Punktacja za wyniki sportowe: 

Ranga 
zawodów/punkty 

Miejsca od 1 
- 3 

Miejsca od 4-
10 

 Za udział 

Igrzyska Olimpijskie 
i Paraolimpijskie 

35 pkt 30 pkt. 25 pkt. 

Mistrzostwa Świata 35pkt 30 pkt. 25 pkt. 

Mistrzostwa Europy 35 pkt 30 pkt. 25 pkt. 

Uniwersjada 35pkt 30 pkt. 25 pkt. 

Mistrzostwa Polski 30 pkt. 25 pkt. 20 pkt. 

Akademickie 
Mistrzostwa Świata 

30 pkt. 25 pkt. 20 pkt. 

Akademickie 
Mistrzostwa Europy 

30 pkt. 25 pkt. 20 pkt. 

Reprezentowanie 
Uczelni na zawodach 
międzynarodowych (gry 
zespołowe i starty 
indywidualne) 

30 pkt. 25 pkt. 20pkt. 

Reprezentowanie 
Uczelni na zawodach 
ogólnopolskich(gry 
zespołowe i starty 
indywidualne) 

25 pkt. 20 pkt. 15 pkt. 

Reprezentowanie 
Uczelni na zawodach 
międzyuczelnianych 
(gry zespołowe i starty 
indywidualne) 

20 pkt. 15 pkt. 10 pkt. 

 

 

Dodatkowe punkty dla studentów ubiegających się o stypendium rektora : 

• wolontariat w Instytucjach Kultury i zakładach opieki zdrowotnej -1 pkt, 

• aktywny udział w życiu i promocji uczelni 
a) promocja Uczelni poprzez media społecznościowe – 2 pkt – wymagana jest zgoda 

WSMED na publikację  


