
                                                                                                                                          
 
 
 
                                                   

Zarządzenie Nr R–62/2011 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 29 listopada 2011 r. 
 

 
zmieniające Zarządzenie Nr R-52/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów Politechniki Lubelskiej 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 186 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca  
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),  
w porozumieniu z Samorządem Studenckim Politechniki Lubelskiej  
z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
§ 1. 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki 
Lubelskiej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr R-52/2011 Rektora 
Politechniki Lubelskiej z dnia 24 października 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Lubelskiej 
otrzymuje następujące brzmienie: 
 

 
Zasady przyznawania stypendium Rektora 
        

Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane  
w poprzednim roku akademickim. W przypadku studentów I roku studiów 
drugiego stopnia ocena wniosków dotyczy osiągnięć uzyskanych w trakcie 
ostatniego roku studiów pierwszego stopnia (na studiach 7-semestralnych 
liczona średnia ocen za 7 semestr). 

Przy ocenie wyników sportowych bierze się pod uwagę wyniki  
w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa  
w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. 
zm.).  

 



Wnioski są oceniane metodą punktową. Za wysoką średnią ocen,  
za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy 
przyznawana jest określona liczba punktów (według poniższych tabel).  
Za wysoką średnią ocen rozumie się średnią ważoną, nie mniejszą niż 4,0. 
Stypendium Rektora otrzymują studenci najwyżej ulokowani  w wyżej 
wymienionym rankingu. 

Liczbę studentów uprawnionych do otrzymania stypendium Rektora 
ustala się w oparciu  o dane o studentach danego kierunku studiów na dzień 
30 czerwca 2011 r. 

Jeżeli na liście rankingowej znajdują się osoby o tej samej liczbie 
punktów, to osoba, która zdobyła punkty z tytułu wysokiej średniej ocen jest 
na liście rankingowej przed osobą, która zdobyła te punkty w ramach innej 
kategorii.  

Jeżeli na liście rankingowej znajdują się osoby o tej samej liczbie punktów 
i tej samej średniej do listy rankingowej dopisujemy wszystkie osoby  
o jednakowej punktacji i średniej, pod warunkiem, że całkowita liczba osób 
otrzymujących stypendium Rektora nie przekracza 10%. 

Jeżeli student ma osiągnięcia o charakterze społecznym, a nie uzyskał 
średniej 4,0 nie są one punktowane. 

Za rok akademicki, w którym jeden z semestrów nauki był zaliczony 
warunkowo, stypendium nie przysługuje. 

Wykazy studentów, którzy otrzymali stypendium Rektora dla 
najlepszych studentów wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń w Dziale 
Spraw Studenckich Politechniki Lubelskiej. 
 

Wartości punktowe za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe: 
        

1. Średnia ocen: 
 

Średnia Punkty 
<2,4) 0 

<4,0 – 4,25) 2 

<4,25 – 4,5) 4 

<4,5 – 4,75) 6 

<4,75 – 5,0) 8 

5 10 

 
2. Osiągnięcia naukowe: 

 

Osiągnięcia  Punkty* 

Wygłoszenie referatu na konferencji naukowej o zasięgu: 

− lokalnym 

− ogólnopolskim 

 
1 
2 

Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie punktowanym 2 



Współpraca ze studenckimi organizacjami naukowymi lub kołami 
naukowymi działającymi w innych ośrodkach akademickich 

2 

Publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie, książce lub 
zeszycie naukowym 

1 

Udział w olimpiadach przedmiotowych  o zasięgu ogólnopolskim 1 

Pełniona funkcja w kole naukowym  1 

Studia wg indywidualnego planu studiów i programu nauczania 
lub studia równoległe na drugim kierunku studiów 

1 

 
 

3. Osiągnięcia artystyczne: 
 

Osiągnięcia  Punkty* 

Praca w organizacjach studenckich o zasięgu: 

− uczelnianym 

− ogólnopolskim 

− międzynarodowym 

 
1 
3 
4 

Udział w konkursach, festiwalach artystycznych oraz działalność 
kulturalna o zasięgu: 

− uczelnianym 

− ogólnopolskim 

− międzynarodowym 

 
 

1 
3 
4 

Działalność w wolontariacie 2 
 
 

4. Osiągnięcia sportowe: 
 

Osiągnięcia  Punkty* 

Kategoria: 

− I stopnia 

− II stopnia 

− III stopnia 

− IV stopnia 

 
10 
6 
4 
2 

 

*) punktów nie sumuje się 

 
 
 

Stypendium Rektora za osiągnięcia sportowe  może otrzymać student, 
który osiągnął wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. 

 
 



Student może otrzymać stypendium Rektora w następujących 
przypadkach: 

1) osiągnięcia I stopnia: 
a) posiada status członka kadry narodowej, 
b) zajęcie medalowego miejsca w zawodach międzynarodowych, 
c) zajęcie medalowego miejsca na Uniwersjadzie, 
d) przysługuje studentowi uczestniczącemu w I lidze państwowej; 

2) osiągnięcia II stopnia: 
a) zajęcie medalowego miejsca w zawodach krajowych (Mistrzostwa 

Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, 
Mistrzostwa Polski Politechnik), 

b) zajęcie miejsc od 4 do 6 w zawodach międzynarodowych, 
c) zajęcie miejsc od 4 do 6 na Uniwersjadzie, 
d) przysługuje studentowi uczestniczącemu w II lidze państwowej; 

3) osiągnięcia III stopnia: 
a) zajęcie miejsc od 4 do 6 w zawodach krajowych (Mistrzostwa 

Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, 
Mistrzostwa Polski Politechnik), 

b) finaliści Akademickich Mistrzostw Polski (po eliminacji 
regionalnej i strefowej w dyscyplinach zespołowych), 

c) przysługuje studentowi uczestniczącemu w III lidze państwowej; 
4) osiągnięcia IV stopnia: 

a) zajęcie miejsc od 5 do 8 w rozgrywkach strefowych Akademickich 
Mistrzostw Polski (po eliminacji regionalnej). 

 

§ 2. 
 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr R-52/2011 Rektora Politechniki 
Lubelskiej z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów Politechniki Lubelskiej pozostają bez 
zmian. 

 

§ 3. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 października 2011 r.  

     
 
                  R e k t o r  

 

           Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 
                                                                                         


