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Załącznik nr 1  do zarządzenia nr 75 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego  

z dnia 2 października 2015 r. 
 
 

Regulamin przyznawania w roku akademickim 2015/2016 stypendiów 
ufundowanych przez Klub Radnych Zielona Razem dla studentów Uniwersytetu 

Zielonogórskiego kształcących się na kierunkach: architektura wnętrz, 
budownictwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ekonomia, fizyka techniczna, grafika, 
informatyka, jazz i muzyka estradowa, malarstwo, pielęgniarstwo, 

zameldowanych na pobyt stały  
w Zielonej Górze 

 
Przepisy i postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Stypendia dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego kształcących się w roku 
akademickim 2014/2015, a także w sem. zimowym 2015/2016 na kierunkach architektura 
wnętrz, budownictwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja 
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ekonomia, fizyka techniczna, grafika, 
informatyka, jazz i muzyka estradowa, malarstwo, pielęgniarstwo, zwane dalej 
stypendiami, finansowane są ze środków własnego funduszu stypendialnego Uczelni, 
o którym mowa w art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, utworzonego 
ze środków przekazanych przez Klub Radnych Zielona Razem.  

2. Stypendium może być przyznane studentowi kształcącemu się w Uniwersytecie 
Zielonogórskim, zwanym dalej Uczelnią, na jednym z kierunków: architektura wnętrz, 
budownictwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w 
zakresie sztuki muzycznej, ekonomia, fizyka techniczna, grafika, informatyka, jazz 
i muzyka estradowa, malarstwo, pielęgniarstwo w roku akademickim 2014/2015 a także 
w sem. zimowym 2015/2016, zameldowanemu na pobyt stały w Zielonej Górze. 

3. Student, który został ukarany karą dyscyplinarną nie może otrzymać stypendium 
do momentu zatarcia kary dyscyplinarnej.  

4. Stypendia przyznawane są niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 
572 z p. zm.). 

 
§ 2 

1. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki 2015/2016 i wypłacane w jednorazowej 
kwocie 3.000 zł.  

2. Liczba stypendiów wynosi do 25: z czego stypendia w liczbie do 3 mogą zostać 
przyznane studentom kierunku: architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych, grafika, malarstwo; stypendia w liczbie do 5 mogą zostać przyznane 
studentom kierunku budownictwo; maksymalnie 1 stypendium może zostać przyznane 
studentowi kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub jazz i muzyka 
estradowa; stypendia w liczbie do 5 mogą zostać przyznane studentom kierunku 
ekonomia; maksymalnie 1 stypendium może zostać przyznane studentowi kierunku fizyka 
techniczna; stypendia w liczbie do 5 mogą zostać przyznane studentom kierunku 
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informatyka; stypendia w liczbie do 5 mogą zostać przyznane studentom kierunku 
pielęgniarstwo. 

3. Stypendium przyznawane jest przez komisję stypendialną określoną w § 3 ust. 4 
na wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach wymienionych w § 1 ust. 2, może 
otrzymać stypendium tylko na jednym z kierunków, według własnego wyboru 
potwierdzonego złożonym wnioskiem. 

5. Kompletny wniosek o przyznanie stypendium składany jest w dziekanacie wydziału 
właściwym dla danego kierunku, w terminie do 6 listopada br. Wzór wniosku  
o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

6. Przez kompletny wniosek rozumie się wypełnienie wszystkich pól wniosku wskazanych 
jako pola obligatoryjne oraz dołączenie wymaganych załączników, w tym stosownych 
zaświadczeń potwierdzających działalność społeczną, osiągnięcia naukowe oraz 
artystyczne uzyskane w toku studiów. 

7. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 
8. Kierownik dziekanatu, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje 

sprawdzenia jego kompletności i przekazuje go komisji stypendialnej. 
 

§ 3 
 

1. Podstawę przyznania stypendium stanowią wyniki konkursu. 

2. Konkurs ogłasza się na tablicach ogłoszeń dziekanatów wydziałów prowadzących 
kierunki studiów określone w § 1 ust. 2, oraz na stronach internetowych UZ, najpóźniej na 
miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o przyznanie stypendium 
określonym w § 2 ust. 5. 

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera termin, miejsce, formę złożenia wniosku o przyznanie 
stypendium, a także informację o miejscu publikacji niniejszego regulaminu. 

4. Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą: 

1) prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski Prorektor ds. Studenckich – 
przewodniczący, 

2) przedstawiciel Wydziału Artystycznego – wskazany przez Dziekana, 

3) przedstawiciel Wydziału Ekonomii i Zarządzania – wskazany przez 
Dziekana, 

4) przedstawiciel Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki – 
wskazany przez Dziekana,  

5) przedstawiciel Wydziału Fizyki i Astronomii – wskazany przez 
Dziekana, 

6) przedstawiciel Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska – wskazany przez Dziekana, 

7) przedstawiciel Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu – wskazany 
przez Dziekana, 

8) przedstawiciel Parlamentu Studenckiego – wskazany przez 
Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego,  
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9) pracownik administracji Uczelni pełniący funkcję sekretarza Komisji 
stypendialnej, 

ustala listę osób zakwalifikowanych do stypendium z podziałem na kierunki studiów 
określone w § 1 ust. 2, czyli tych, którzy złożyli w regulaminowym terminie kompletny 
wniosek o przyznanie stypendium.   

5. Komisja stypendialna, po dokonaniu oceny kryteriów określonych w § 5, ustala listę 
rankingową do 25 stypendystów z podziałem na kierunki studiów określone w § 1 ust. 2, 
uprawnionych do otrzymania stypendium i wydaje decyzję o przyznaniu stypendium lub 
odmowie jego przyznania. 

6. Od decyzji komisji stypendialnej w przedmiocie przyznania stypendium przysługuje 
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odwołanie do Rektora. 

7. Stypendium wypłacone zostanie przelewem na wskazane przez studenta we wniosku 
o przyznanie stypendium konto bankowe w terminie do 15 grudnia br. 

 
§ 4  

 
1. Student traci prawo do ubiegania się o stypendium albo otrzymania stypendium z chwilą: 
 1) zawieszenia w prawach studenta do otrzymywania świadczeń stypendialnych, 
 2) skreślenia z listy studentów,  
            3) zmiany kierunku studiów, 
            4) przeniesienia się na inną uczelnię. 
  
2.  Jeśli utrata prawa do stypendium nastąpi po realizacji wypłaty, to wypłacone stypendium 

nie podlega zwrotowi.  
3. Stypendium uzyskane na podstawie nieprawdziwych informacji lub fałszywych 

dokumentów podlega zwrotowi. 
 
 

Przyznawanie stypendium  
 

§ 5 
 

1. Stypendium może otrzymać student, który spełnił łącznie następujące warunki: 
1) spełnia warunki określone w § 1, 
2) złożył w terminie określonym w § 2 ust. 5 i § 3 ust. 3 kompletny wniosek 

o przyznanie stypendium,  
3) zaliczył semestr letni 2014/2015 i uzyskał wpis na kolejny semestr studiów w roku 

akademickim 2015/2016,  
4) złożył indeks oraz kartę okresowych osiągnięć w dziekanacie właściwego wydziału, 

do 30 października 2015 r., 
5) zaliczył wszystkie poprzednie semestry studiów zgodnie z obowiązującym 

na kierunku programem i planem studiów, 
6) spełnia warunki określone w ust. 2-5. 

2. Stypendium przyznawane jest w oparciu o średnią ocen z semestru zimowego 2014/15 i 
letniego 2014/2015 zgodnie z obowiązującym na kierunku programem i planem studiów 
oraz działalność społeczną, osiągnięcia naukowe i artystyczne z toku studiów.  
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W przypadku osób ponownie ubiegających się o stypendium, którzy otrzymali 
stypendium w ubiegłym roku akademickim, bierze się pod uwagę działalność społeczną i 
osiągnięcia naukowe uzyskane w semestrach określonych powyżej w niniejszym ustępie. 

3. Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną zaokrągloną do 0,01. 

4. Podstawą oceny kryteriów w określonych w ust. 2 jest suma punktów P wyliczana 
w następujący sposób: 

 
P = 10 x Śr + D + N + A 

 
  gdzie Śr – średnia ocen za semestr zimowy i letni 2014/2015 (zaokrąglona do 0,01),  
 D – punkty za działalność społeczną - liczba całkowita od 0 do 25, 
 N – punkty za osiągnięcia naukowe - liczba całkowita od 0 do 25, 

A - punkty za osiągnięcia artystyczne - liczba całkowita od 0 do 25, 
  

5.  Komisja Stypendialna przyznaje punkty według szczegółowych zasad określania 
punktacji za działalność społeczną, osiągnięcia naukowe i artystyczne, zawartych 
w załączniku nr 1 do regulaminu. 

 
§ 6 

 
1. Komisja stypendialna przyznaje do 25 stypendiów studentom z najwyższą punktacją 

ustaloną zgodnie z § 5 – w ramach limitu stypendiów określonego w § 2 ust. 2. 
2. Lista rankingowa dla danego kierunku obejmuje wszystkich studentów spełniających 

warunki określone w § 5, uszeregowanych według liczby uzyskanych punków 
w kolejności od najwyższej do najniższej liczby uzyskanych punków.  

3. Listę rankingową stypendystów tworzy się w terminie do 16 listopada 2015 r. 
4. Jeżeli na liście rankingowej stypendystów będzie więcej niż jedna osoba z tą samą liczbą 

punktów, to kryterium pomocniczym przy ustalaniu prawa do stypendium będzie średnia 
ocen końcowych z toku studiów uzyskana z przedmiotów kończących się, zgodnie 
z planem studiów, egzaminem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Za ł ąc zn i k  n r  1  do  r eg u l a mi n u  p r z yzn a w an i a  s t yp end iów   
u f u n d o w an y ch  p r z e z  K lu b  Ra d n y ch  Z ie lo na  R az e m  

w p r o w a d zo n y  z a r ząd ze n i e m n r  75  Re k to r a  U n i w e rs y t e tu  Z i e l ono gó r sk ie g o  z  dn i a  02 .1 0 .20 15  r .  
 
Data złożenia wniosku i podpis pracownika dziekanatu .......................................................... 
 

 
Wniosek o przyznanie stypendium ufundowanego przez Klub Radnych Zielona Razem 

na rok akademicki 2015/2016  
Dane studenta przystępującego do konkursu:  

 

imię i nazwisko ............................................................................................................................. 

Wydział ......................................................................................................................................... 

kierunek studiów .....................................................................................................................….. 

nr albumu ................................................................... 

PESEL ....................................................................... 

NIP  ............................................................................ 

Nr dowodu osobistego  .............................................. 

 
Adres stałego zamieszkania studenta:  

kod pocztowy ............................. miejscowość ........................... ulica ........................................ nr domu/nr lokalu ............ 

województwo ............................................... powiat ..................................................... gmina................................................ 

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres stałego zamieszkania: 
 
kod pocztowy ............................. miejscowość ........................... ulica ......................................... nr domu/nr lokalu .......... 

 

Adres Urzędu Skarbowego właściwego dla studenta:  

kod pocztowy ............................. miejscowość ........................... ulica ........................................ nr domu............ 

województwo ............................................... powiat ..................................................... gmina................................................ 
 
Proszę o dokonanie przelewu stypendium na rachunek:  

Nazwa i adres banku 

 nr 
rachunku  

 
 

                         

 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe oraz że zapoznałam(em) się z regulaminem przyznawania studentom stypendiów ufundowanych przez Klub 
Radnych Zielona Razem 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę  
na przetwarzanie przez Uniwersytet Zielonogórski moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostałam(em) poinformowana(y)  
o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji 

 
.................................................. 

data i podpis studenta 
 
Średnia ocen** uzyskana przez studenta w sem. zimowym i letnim roku akademickiego 2014/2015:  ......................... 
 
Wpisany na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016 dnia ................................................................................. 
 

       

  .................................................. 
data i podpis kierownika dziekanatu 



 

Udokumentowana działalność i osiągnięcia studenta z toku studiów: 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNA 

Rodzaj działalności (wypełnia student): 

Nr załącznika  
do wniosku 

(wypełnia student) 

Punkty  
(wypełnia KS ) 

Di ≤ 5  
(wypełnia KS ) 

D1 

Czynny udział w gremiach uniwersyteckich takich jak np. senat, rada wydziału, rada 

instytutu, parlament studencki, komisje, zespoły, poczet sztandarowy: 

1. ………….…………………………………………………………………………….. 

2. ………….…………………………………………………………………………….. 

3. …………………….………………………………………………………………….. 

4. ……………………………….……………………………………………………….. 

5. ………………………………………….…………………………………………….. 

6. …………………………………………………….………………………………….. 

7. ……………………………………………………………….……………………….. 

 

 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

 

 

…..….....

..…..…... 

……..….

..…..…... 

……..….

..…..…... 

…..……. …..……. 

D2 

Pełnione funkcje w kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach 

zarejestrowanych na uczelni: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członek: 

1. ………….…………………………………………………………………………….. 

2. ………….…………………………………………………………………………….. 

3. …………………….………………………………………………………………….. 

4. ……………………………….……………………………………………………….. 

5. ………………………………………….…………………………………………….. 

6. …………………………………………………….………………………………….. 

7. ……………………………………………………………….……………………….. 

 

 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

 

 

…..….....

..…..…... 

……..….

..…..…... 

……..….

..…..…... 

…..……. …..……. 

D3 

Prace organizacyjne przy np. organizacji konferencji, wyjazdu naukowego, warsztatów, 

Festiwalu Nauki; opieka nad stroną internetową związaną z kierunkiem studiów, 

sprawozdawczość z np. prac koła naukowego:  

1. ………….…………………………………………………………………………….. 

2. ………….…………………………………………………………………………….. 

3. …………………….………………………………………………………………….. 

4. ……………………………….……………………………………………………….. 

5. ………………………………………….…………………………………………….. 

6. …………………………………………………….………………………………….. 

7. ……………………………………………………………….……………………….. 

 

 

 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

 

 

 

…..….....

..…..…... 

……..….

..…..…... 

……..….

..…..…... 

…..……. …..……. 

D4 

Wolontariat: 

1. ………….…………………………………………………………………………….. 

2. ………….…………………………………………………………………………….. 

3. …………………….………………………………………………………………….. 

4. …………………….………………………………………………………………….. 

5. …………………….………………………………………………………………….. 

6. …………………….………………………………………………………………….. 

7. …………………….………………………………………………………………….. 

 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

 

…..….....

..…..…... 

……..…. 

………... 

………... 

………... 

………... ……..…. 



D5 

Inne np. opieka nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi na stypendium 

do Polski; współpraca z instytucją niebędącą ośrodkiem naukowym np. fundacją, 

przedsiębiorstwem; działalność w ramach promocji kierunku uczelni 

1. ………….…………………………………………………………………………….. 

2. ………….…………………………………………………………………………….. 

3. …………………….………………………………………………………………….. 

4. ……………………………….……………………………………………………….. 

5. ………………………………………….…………………………………………….. 

6. …………………………………………………….………………………………….. 

7. ……………………………………………………………….……………………….. 

 

 

 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

 

 

 

…..….....

..…..…... 

……..….

..…..…... 

……..….

..…..…... 

…..……. …..……. 

OSIAGNIĘCIA NAUKOWE 

Rodzaj osiągnięcia (wypełnia student): 

Nr załącznika  
do wniosku 

(wypełnia stud
ent) 

Punkty  
(wypełnia KS ) 

Ni ≤ 5  
(wypełnia KS ) 

N1 

Czynny udział (np. wygłoszenie referatu, prezentacja posteru naukowego, plakatu 

lub projekcji multimedialnej, publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym) 

w konferencjach, seminariach, festiwalach, konkursach i innych wydarzeniach 

o charakterze naukowym i zasięgu: międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, 

uczelnianym. 

1. …………………………………………………………………………………........... 

2. ………….…………………………………………………………………………….. 

3. ………….…………………………………………………………………………….. 

4. …………………….………………………………………………………………….. 

5. ……………………………….……………………………………………………….. 

6. ………………………………………….…………………………………………….. 

7. …………………………………………………….………………………………….. 

8. ……………………………………………………………….……………………….. 

 

 

 

 

 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

 

 

 

 

 

…..….....

..…..…... 

……..….

..…..…... 

……..….

..…..…... 

…..…….

..…..…... ………... 

N2 

Praca naukowa, udział w pracach naukowo – badawczych prowadzonych w uczelni 

macierzystej (badania laboratoryjne, terenowe, ankietowe i inne); odbyte studia w innej 

uczelni w ramach stypendium zagranicznego lub programów międzyuczelnianych 

(np. Erasmus, MOST); staż naukowy, wymiana studencka lub wizyta studyjna w innej 

uczelni lub ośrodku naukowym; współpraca z inną uczelnią lub ośrodkiem naukowym 

(badania laboratoryjne, terenowe, ankietowe i  inne). 

1. …………………………………………………………………………………........... 

2. …………………………………………………………………………………….….. 

3. …………………………………………………………………………………........... 

4. …………………………………………………………………………………........... 

5. …………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

 

 

 

………... 

………... 

………... 

………... 

……....... 

 

 

 

 

 

 

..…..…... 

……..….

..…..…... 

…..…….

..…..…... ………... 



N3 

Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie recenzowanym, artykułu naukowego 

lub rozdziału w książce, artykułu naukowego w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym, 

artykułu w zeszycie naukowym, raportu z wykonanych badań naukowych; recenzowana 

publikacja książkowa, publikacja naukowa w czasopiśmie uczelnianym, publikacja 

naukowa w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, 

jednostki uczelni, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego/fachowego; 

mediów uczelnianych). 

1. ………………………………………………………………………………........... 

2. …………………………………………………………………………………........... 

3. …………………………………………………………………………………........... 

4. …………………………………………………………………………………........... 

5. …………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

 

 

 

 

………... 

………... 

………... 

………... 

……....... 

 

 

 

 

 

 

 

..…..…... 

……..….

..…..…... 

…..…….

..…..…... ………... 

N4 

Posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych zewnętrznej 

instytucji certyfikującej na poziomie co najmniej B2; nagrody otrzymane w konkursach 

o charakterze naukowym i zasięgu: międzynarodowym, ogólnopolskim, uczelnianym; 

studia pod kierunkiem opiekuna naukowego odbywane według indywidualnego planu 

studiów i programu nauczania rozwijające indywidualne zainteresowania naukowe 

studenta; odbyte praktyki, staże nieuwzględnione w programie kształcenia związane 

z tokiem studiów; ukończone inne formy kształcenia (np. studia podyplomowe, szkolenia, 

warsztaty, kursy o charakterze naukowym); sporządzenie planu z konspektem 

warsztatów, kursów i innych wydarzeń o charakterze naukowym oraz ich realizacja; 

posiadanie patentów lub wzorów użytkowych; studia odbywane równolegle na drugim 

kierunku w uczelni macierzystej lub innej uczelni. 

1. …………………………………………………………………………………........... 

2. …………………………………………………………………………………........... 

3. …………………………………………………………………………………........... 

4. …………………………………………………………………………………........... 

5. …………………………………………………………………………………........... 

6. …………………………………………………………………………………........... 

7. …………………………………………………………………………………........... 

8. …………………………………………………………………………………........... 

9. …………………………………………………………………………………........... 

10. …………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..….....

..…..…... 

……..….

..…..…... 

……..….

..…..…... 

…..…….

..…..…...

.…..……

...…..….. ………... 

N5 

Udział w projekcie badawczym (członek zespołu badawczego): 

1. …………………………………………………………………………………………... 

2. …………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………………... 

4. …………………………………………………………………………………............... 

5. …………………………………………………………………………………………... 

 

………... 

………... 

………... 

………... 

……....... 

 

..…..…... 

……..….

..…..…... 

…..…….

..…..…... ..…..…... 



 
Rodzaj osiągnięcia (wypełnia student): 

Nr załącznika  
do wniosku 

(wypełnia student) 

Punkty  
(wypełnia KS ) 

Ai ≤ 5,  
(wypełnia KS ) 

A1 

Indywidualna/ zbiorowa publikacja autorskiego dzieła literackiego, muzycznego, 

plastycznego, filmowego, teatralnego, tanecznego o zasięgu: międzynarodowym,  

krajowym, regionalnym: 

1. …………………………………………………………………………………........... 

2. …………………………………………………………………………………........... 

3. …………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

……… 

……… 

……… 

 

 

 

…..…...

…..…... 

…..…... ………... 

A2 

 Indywidualna/ zbiorowa prezentacja własnych prac artystycznych: muzycznych 

(np.koncert), plastycznych (np. wystawa), filmowych (np. autorstwo/ współautorstwo 

scenariusza), teatralnych (np. autorstwo/ współautorstwo scenografii), tanecznych (np. 

występ, choreografia): 

1. …………………………………………………………………………………......... 

2. …………………………………………………………………………………........... 

3. …………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

 

……… 

……… 

……… 

 

 

 

 

…..…...

…..…... 

…..…...  

A3 

Czynny udział w festiwalach, plenerach, seminariach lub innych wydarzeniach o 

charakterze artystycznym; rola w spektaklu, filmie, małych formach teatralnych, 

koncercie, recitalu muzycznym, rola w dubbingu o zasięgu: międzynarodowym,  

krajowym, regionalnym. 

1. …………………………………………………………………………………........... 

2. …………………………………………………………………………………........... 

3. …………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

 

……… 

……… 

……… 

 

 

 

 

…..…...

…..…... 

…..…...  

A4 

Otrzymanie nagrody w artystycznych konkursach o zasięgu: międzynarodowym,  

krajowym, regionalnym, uczelnianym. 

1. …………………………………………………………………………………........... 

2. …………………………………………………………………………………........... 

3. …………………………………………………………………………………........... 

 

 

……… 

……… 

……… 

 

 

…..…...

…..…... 

…..…... ………... 

A5 

Praca twórcza w redakcji mediów ogólnopolskich/ regionalnych/ uczelnianych; praca 

autorska przy tworzeniu strony, witryny, portalu internetowego; odbyte staże, praktyki 

w mediach ogólnopolskich/ regionalnych/ uczelnianych. 

1. …………………………………………………………………………………........... 

2. …………………………………………………………………………………........... 

 

 

……… 

……… 

……… 

 

 

…..…...

…..…... 

…..…... ………... 

data i podpis studenta: 
 

........................................................................... 

 
 

 

 

Wypełnia KS: 

Punktacja*** 
 

Działalność społecznie użyteczna Osiągnięcia naukowe Osiągnięcia artystyczne Średnia 
ocen 

(10xŚr) D1 D2 D3 D4 D5 N1 N2 N3 N4 N5 A1 A2 A3 A4 A5 

               
 

D=Σ Di  N=Σ Ni  A=Σ Ai     
 

 

 



 

 

Suma uzyskanych punktów:  P = 10 x Śr + D + N + A 

 

 P= .........................  

 

         
data i podpis sekretarza KS   

 
**  §5 ust. 3 Regulaminu przyznania stypendiów ufundowanych przez Klub Radnych Zielona Razem dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego kształcących się 

na kierunkach architektura wnętrz, budownictwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej, ekonomia, fizyka techniczna, grafika, informatyka, jazz i muzyka estradowa, malarstwo, pielęgniarstwo 

***  §5 ust. 4 Regulaminu przyznania stypendiów ufundowanych przez Klub Radnych Zielona Razem dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego kształcących się 
na kierunkach architektura wnętrz, budownictwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki 
muzycznej, ekonomia, fizyka techniczna, grafika, informatyka, jazz i muzyka estradowa, malarstwo, pielęgniarstwo    
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Zasady określania punktacji za działalność społeczną i osiągnięcia naukowe oraz artystyczne 
  

 
1. Komisja Stypendialna przyznaje liczbę punktów P (P=10xŚr+D+N +A) zgodnie z §5 ust. 4 regulaminu, 
według następujących kryteriów szczegółowych: 

D = D1 + D2 + D3 + D4 + D5, gdzie Di - liczby całkowite od 0 do 5,  
gdzie  D1 – punkty za czynne uczestnictwo w gremiach uniwersyteckich takich jak np. senat, rada wydziału, 

rada instytutu, parlament studencki, komisje, zespoły, poczet sztandarowy; 
D2 – punkty za pełnione funkcje w kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach 
zarejestrowanych na uczelni; 
D3 – punkty za prace organizacyjne przy np. organizacji konferencji, wyjazdu naukowego, warsztatów, 
Festiwalu Nauki; opieka nad stroną internetową związaną z kierunkiem studiów, sprawozdawczość z 
np. prac koła naukowego;  
D4 – punkty za wolontariat; 
D5 – punkty za opiekę nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi na stypendium do Polski; 
współpracę z instytucją niebędącą ośrodkiem naukowym np. fundacją, przedsiębiorstwem; działalność 
w ramach promocji kierunku, uczelni. 

N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5,  gdzie Ni - liczby całkowite od 0 do 5, 
gdzie  N1 – punkty za czynne uczestnictwo w konferencjach, seminariach, konkursach o charakterze 

naukowym; 
N2 – punkty za prowadzenie prac naukowo – badawczych lub artystycznych, za odbyte studia w ramach 
stypendium zagranicznego, za współpracę z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym 
także zagranicznymi; 
N3 – punkty za publikacje artykułów naukowych, a także referatów i innych opracowań o charakterze 
naukowym  nieobjętych programem nauczania; 
N4 – punkty za posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych na poziomie B2 
w skali globalnej biegłości językowej, za nagrody otrzymane w konkursach o charakterze naukowym, 
za indywidualny plan studiów i program nauczania, studia równoległe na dwóch kierunkach, praktyki, 
staże nieobjęte programem nauczania, inne rodzaje osiągnięć naukowych; 
N5– punkty za przyznany grant badawczy (indywidualny lub zespołowy).   

A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5, gdzie Ai - liczby całkowite od 0 do 5, 
gdzie  A1 – punkty za publikacje (indywidualne, zbiorowe), 

A2 - punkty za prezentacje własnych prac artystycznych, utworów muzycznych nieobjętych programem 
nauczania (indywidualne, zbiorowe),  
A3 - czynne uczestnictwo w festiwalach, plenerach, seminariach o charakterze artystycznym, rolę 
w wydarzeniu artystycznym,  
A4 – punkty za otrzymane nagrody w konkursach o charakterze artystycznym,  
A5– punkty za działalność w mediach (pracę w redakcji, odbyte staże, praktyki). 

 
2. Komisja Stypendialna przy ocenie wniosku, bierze pod uwagę działalność społeczną i osiągnięcia naukowe 
oraz  artystyczne z toku studiów kandydata do stypendium.  
 
3. Każde osiągnięcie może być punktowane tylko raz (np. w przypadku wygłoszenia tego samego referatu 
na wielu konferencjach, należy podać tę, która jest najwyżej punktowana).  
 
4. Każdy ze składników Di jest ustalany jako suma punktów z działalności społecznej w kategorii Di 
z zastrzeżeniem, że jeśli liczba punktów w kategorii Di wynikająca z sumowania punktów na podstawie 
poniższej tabeli przekroczy 5, to przyjmuje się Di = 5. 
 

 Działalność społeczna, która będzie brana pod uwagę:  Punkty 

Czynny udział w gremiach uniwersyteckich takich jak np. senat, rada wydziału, rada instytutu, 

parlament studencki, komisje, zespoły, poczet sztandarowy 

- ogólnouczelnianym; 

D1 

 

(max 5 

punktów) - wydziałowym;  

- instytutowym. 

 

 

 

3 pkt 

2 pkt 

1 pkt 
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Pełnione funkcje w kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach zarejestrowanych na 

uczelni:  

− przewodniczący, 3 pkt 

− zastępca przewodniczącego, sekretarz, 2 pkt 

D2 

 

(max 5 

punktów) 

− członek; 1 pkt 

Prace organizacyjne przy:  

- organizacji konferencji, 1pkt 

- organizacji wyjazdu naukowego, 1 pkt 

- organizacji warsztatów, 1 pkt 

- organizacji Festiwalu Nauki, 1 pkt 

- opieka nad stroną internetową związaną z kierunkiem studiów np. strona koła naukowego 1 pkt 

D3 

 

(max 5 

punktów) 

- sprawozdawczość z np. prac koła naukowego 1 pkt 

Wolontariat: 

- powyżej 3 lat 5 pkt  

- od 1do 3 lat 3 pkt 

D4 

 

(max 5 

punktów) - od 0,5 do 1roku 1 pkt 

Inne np.  

- opieka nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi na stypendium do Polski, 1 pkt 

- współpraca z instytucją niebędącą ośrodkiem naukowym np. fundacją, przedsiębiorstwem 1 pkt 

D5 

 

(max 5 

punktów) - działalność w ramach promocji kierunku, uczelni  2 pkt 

 
5. Każdy ze składników Ni jest ustalany jako suma punktów z osiągnięć naukowych w kategorii Ni 
z zastrzeżeniem, że jeśli liczba punktów w kategorii Ni wynikająca z sumowania punktów na podstawie 
poniższej tabeli przekroczy 5, to przyjmuje się Ni = 5.   
 

 Osiągnięcia naukowe i artystyczne, które będą brane pod uwagę: Punkty 

Czynny udział (np. wygłoszenie referatu, prezentacja posteru naukowego, plakatu lub projekcji 

multimedialnej, publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym) w konferencjach, 

seminariach, festiwalach, konkursach i innych wydarzeniach o charakterze naukowym i zasięgu:  

- międzynarodowym; 

 

 

 

3 pkt 

- ogólnopolskim;  2 pkt 

N1 

 

(max 5 

punktów) 

- regionalnym, uczelnianym; 1 pkt 

Praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w uczelni macierzystej: 

− badania laboratoryjne; 

 

1 pkt 

− badania terenowe; 1 pkt 

− badania ankietowe; 1 pkt 

− badania inne; 1 pkt 

Odbyte studia w innej uczelni w ramach stypendium zagranicznego lub programów 

międzyuczelnianych (np. Erasmus, MOST ): roczne lub semestralne; 2 pkt 

N2 

 

(max 5 

punktów) 

Staż naukowy, wymiana studencka lub wizyta studyjna w innej uczelni lub ośrodku naukowym; 1pkt 
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Współpraca z inną uczelnią lub ośrodkiem naukowym przy: 

- badaniach laboratoryjnych; 1 pkt 

- badaniach terenowych; 1 pkt 

- badaniach ankietowych; 1 pkt 

- badaniach innych. 1 pkt 

Współpraca ze studenckimi organizacjami naukowymi (np. AIESEC, BEST, ELSA etc.) lub kołami 

naukowymi działającymi w innych ośrodkach akademickich; 1 pkt 

Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie recenzowanym; 5 pkt 

Recenzowana publikacja książkowa; 5 pkt 

Publikacja artykułu naukowego lub rozdziału w książce; 1 pkt 

Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie specjalistycznym/fachowym; 1 pkt 

Publikacja artykułu w zeszycie naukowym; 1 pkt 

Publikacja naukowa w czasopiśmie uczelnianym; 1 pkt 

Publikacja naukowa w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, 

jednostki uczelni, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego/fachowego; mediów 

uczelnianych); 1 pkt 

N3 

 

(max 5 

punktów) 

Publikacja raportu z wykonanych badań naukowych; 1 pkt 

Posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych zewnętrznej instytucji 

certyfikującej na poziomie co najmniej B2: 

- B2 (np. FCE, TCF 4, DELF 2, CELI 3); 1 pkt 

- C1 (np. CAE, TCF 5, DALF C1, ZMP, CELI 4); 1 pkt 

- C2 (np. CPE, TCF 6, DALF C2, ZOP, CELI 5); 1 pkt 

Otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 10 miejsca w naukowym konkursie międzynarodowym; 2 pkt 

Otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 6 miejsca w naukowym konkursie ogólnopolskim; 1 pkt 

Otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 3 miejsca w naukowym konkursie uczelnianym; 1 pkt 

Studia pod kierunkiem opiekuna naukowego odbywane według indywidualnego planu studiów 

i programu nauczania rozwijające indywidualne zainteresowania naukowe studenta; 2 pkt 

Odbyte praktyki, staże nieuwzględnione w programie kształcenia związane z tokiem studiów; 1 pkt 

Ukończone inne formy kształcenia np. studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, kursy 

o charakterze naukowym lub artystycznym;  1 pkt 

Sporządzenie planu z konspektem warsztatów, kursów i innych wydarzeń o charakterze naukowym 

lub artystycznym oraz ich realizacja; 1 pkt 

Posiadanie patentów lub wzorów użytkowych; 2 pkt 

N4 

 

(max 5 

punktów) 

Studia odbywane równolegle na drugim kierunku w uczelni macierzystej lub innej uczelni 

(z wyjątkiem studiów odbywanych w uczelni zagranicznej); 1 pkt 

N5 

(max 5 

punktów) 
Udział w projekcie badawczym (członek zespołu badawczego) 5 pkt 
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6. Każdy ze składników Ai jest ustalany jako suma punktów z osiągnięć artystycznych w kategorii Ai 
z zastrzeżeniem, że jeśli liczba punktów w kategorii Ai wynikająca z sumowania punktów na podstawie 
poniższej tabeli przekroczy 5, to przyjmuje się Ai = 5.   
 

 Osiągnięcia artystyczne, które będą brane pod uwagę: Punkty 

Indywidualna publikacja autorskiego dzieła literackiego, muzycznego, plastycznego, filmowego 

teatralnego, tanecznego o zasięgu: 

- międzynarodowym; 5 pkt 

- krajowym;  3 pkt 

- regionalnym; 2 pkt 

Zbiorowa publikacja autorskiego dzieła literackiego, muzycznego, plastycznego, filmowego 

teatralnego, tanecznego o zasięgu: 

- międzynarodowym; 3 pkt 

- krajowym; 2 pkt 

A1 

(max 5 

punktów) 

- regionalnym; 1 pkt 

 
Prezentacja indywidualna własnych prac artystycznych: muzycznych (np. koncert), plastycznych 

(np. wystawa), filmowych (np. autorstwo scenariusza), teatralnych (np. autorstwo scenografii), 

tanecznych (np. występ, choreografia); 
3 pkt A2 

(max 5 

punktów) 
Prezentacja zbiorowa własnych prac artystycznych: muzycznych (np. wspólny koncert), 

plastycznych (np. zbiorowa wystawa), filmowych (np. współautorstwo scenariusza), teatralnych 

(np. współautorstwo scenografii), tanecznych (np. występ formacji tanecznej); 1 pkt 

A3 

(max 5 

punktów) 

Czynny udział w festiwalach, plenerach, seminariach lub innych wydarzeniach o charakterze 

artystycznym; rola w spektaklu, filmie, małych formach teatralnych, koncercie, recitalu muzycznym, 

rola w dubbingu o zasięgu: 

- międzynarodowym; 

- krajowym; 

- regionalnym; 

 

 

 

3 pkt 

2 pkt 

1 pkt 

A4 

(max 5 

punktów) 

Otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 10 miejsca w artystycznym konkursie międzynarodowym; 

Otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 6 miejsca w artystycznym konkursie krajowym 

lub regionalnym; 

Otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 3 miejsca w artystycznym konkursie uczelnianym; 

3 pkt 

 

2 pkt 

1 pkt 

Praca twórcza (dziennikarz, redaktor, grafik, itp.) w redakcji mediów ogólnopolskich/ regionalnych - 

prasa, radio, telewizja; 3 pkt 

Praca twórcza (dziennikarz, redaktor, grafik, itp.) w redakcji mediów uczelnianych - prasa, radio, 

telewizja; 2 pkt 

Odbyte staże, praktyki (krótkoterminowe) w mediach ogólnopolskich, regionalnych, uczelnianych; 1 pkt 

A5 

(max 5 

punktów) 

  

 
7. Wymagane dokumenty m.in.: 

− zaświadczenia potwierdzające wskazaną działalność społeczną, 
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− zaświadczenie uwzględniające datę i miejsce, nazwę, zasięg konferencji, seminarium, festiwalu, 
konkursu oraz charakter uczestnictwa – (np. tytuł referatu lub opracowania plakatu, posteru, 
prezentacji, raportu, artykułu, etc.) podpisane przez organizatora, 

− zaświadczenie uwzględniające miejsce (nazwę jednostki uczelni, ośrodka naukowego, etc.), okres 
trwania pracy naukowej, rodzaj pracy, opis wykonanej pracy, cel pracy, podpisane przez opiekuna 
naukowego, 

− zaświadczenie uwzględniające tytuł publikacji (artykułu, rozdziału, książki), miejsce publikacji (nazwa 
czasopisma, tytuł książki), rodzaj publikacji, dokładną datę publikacji, numer ISBN, ISSN, ISAN 
(jeżeli został nadany), podpisane przez opiekuna naukowego/ dziekana wydziału, dodatkowo strona 
tytułowa książki/ rozdziału z nazwiskiem autora, 

− oświadczenie kierownika projektu badawczego potwierdzające udział w pracach zespołu badawczego, 
− zaświadczenie potwierdzające otrzymanie nagrody, nazwę konkursu, 
− zaświadczenie uwzględniające opis indywidualnego planu studiów i programu nauczania, imię 

i nazwisko opiekuna, specyfikę programu, okres trwania programu, podpisane przez dziekana wydziału, 
− zaświadczenie uwzględniające okres, miejsce, czas trwania praktyki lub stażu, organizatora praktyki, 

stażu,  
− zaświadczenie potwierdzające datę i miejsce, nazwę, zasięg realizowanych warsztatów, kursów, 

i innych wydarzeń o charakterze naukowym lub artystycznym;  
− zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym, zawierające datę i miejsce, 

nazwę, zasięg wydarzenia oraz charakter uczestnictwa, podpisane przez organizatora. 
 

8. Komisja przy ocenie wniosku, może wziąć pod uwagę dokumenty obcojęzyczne tylko w przypadku 
dostarczenia przez studenta ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
  


