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Załącznik nr 12  do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów  Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie 
 

ZASADY OBLICZANIA ŚREDNIEJ OCEN oraz WYKAZ OSIĄGNIEĆ NAUKOWYCH, 
ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH ORAZ ILOŚCI PRZYZNAWANYCH PUNKTÓW 

 
 
1. ŚREDNIA OCEN 

1) Oblicza się arytmetyczną średnią ocen. 

2) Średnią ocen liczy się do dwóch miejsc po przecinku i zaokrągla do dwóch. 

3) 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, 

4) Przy obliczaniu średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny uzyskane z egzaminów z uwzględnieniem 
ocen niedostatecznych oraz z zaliczeń w przypadku jeżeli dany przedmiot nie kończy się egzaminem.  

5) Przy obliczaniu średniej ocen uwzględnia się oceny z przedmiotów ponadprogramowych uzyskane  
w poprzednim roku studiów w ramach Indywidualnego Programu Kształcenia. 

6) Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się uzyskanych ocen z przedmiotów wchodzących w skład 
planu studiów na wyższym roku.  

7) 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 ramach kierunku, na którym poprzednio studiował, jeżeli przedmioty 
te są również ujęte w planie studiów i programie kształcenia kierunku, na który student się przeniósł, 

b) zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi), 

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

8) Studentowi studiującemu dwie specjalności w ramach tego samego kierunku oblicza się średnią ocen 
z jednej, wskazanej przez studenta specjalności. 

9) Przedziałom średniej ocen przyznaje się punkty . 

10) Studenci, którzy średnią ocen uzyskali na uczelni innej niż Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w 
Krakowie obliczają punkty wg skali ocen obowiązującej w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w 
Krakowie. 

11) Liczba otrzymanych punktów uzależniona jest od uzyskanej średniej ocen. zgodnie z poniższą tabelą. 
 
 
 
 
  

Przedział od …do… Ilo ść pkt.  
4,90 do 5,00 100,00 
4,81 do 4,89 95,00 
4,75 do 4,80 90,00 
4,60 do 4,74 85,00 
4,50 do 4,59 80,00 
4,40 do 4,49 75,00 
4,30 do 4,39 70,00 
4,20 do 4,29 65,00 
4,10 do 4,19 60,00 
4,00 do 4,09 55,00 
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2. WYKAZ  OSIĄGNIĘĆ 
 

 
 

  Rodzaj osiągnięcia  

 I OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE  

1. Publikacje recenzowane 

Punkty Potwierdzenie musi zawierać 

 

   Autorstwo lub współautorstwo książki  60  

  

Autorstwo artykułu naukowego w zeszytach 
naukowych, monografiach, czasopismach 
naukowych. 

30  

  

Współautorstwo artykułu naukowego w zeszytach 
naukowych, monografiach, czasopismach 
naukowych. 

15 

 kserokopię artykułu, kserokopię 
strony tytułowej (zawierające 
informację o recenzji), kserokopię 
strony redakcyjnej publikacji, w 
której artykuł został zamieszczony. 
We wniosku należy podać: tytuł 
publikacji (artykułu, rozdziału, 
książki), miejsce publikacji (nazwa 
czasopisma, tytuł książki), rodzaj 
publikacji, dokładną datę 
publikacji.  

2 Konferencje naukowe      

  

Czynny udział z samodzielnym 
referatem/prezentacją/posterem lub we 
współautorstwie podczas konferencji na terytorium 
RP 

30 

 nazwę ośrodka naukowego lub 
akademickiego, w którym 
prowadzone były badania,  

  

Czynny udział z samodzielnym 
referatem/prezentacją/posterem lub we 
współautorstwie podczas konferencji poza 
terytorium RP 

30 

 nazwę ośrodka naukowego lub 
akademickiego, w którym 
prowadzone były badania,  

Nie uwzględnia 
się pracy 

badawczej 
wykonywanej w 

związku z 
przygotowywaną 

pracą 
dyplomową. 

3 Działalność naukowa      

  

Nagroda, wyróżnienie pracy naukowej w konkursie 
międzynarodowym 

30 

We wniosku należy podać: nazwę 
konkursu, datę konkursu, tytuł 
nagrodzonej pracy, organizatora 
konkursu.  

        

4 Inne osiągnięcia      

  

 Międzynarodowy certyfikat językowy na poziomie co 
najmniej B2 

15 

Poziom uzyskanego certyfikatu 
językowego określa Common 
European Framework of 
Reference for Language.  

 
 
 

II. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

Zajęcie miejsca I-III w międzynarodowym konkursie 50 

1 

Zajęcie miejsca I-III w ogólnopolskim konkursie 40 

Zespołowe zajęcie miejsca I-III w iędzynarodowym 
konkursie 

40 

2 

zespołowe zajęcie miejsca I-III w ogólnopolskim 
konkursie 30 

Osiągnięcia artystyczne muszą 
być potwierdzone przez 

organizatora z podaniem nazwy, 
daty, zasięgu wydarzenia, medalu, 

i inne na żądanie Odwoławczej 
Komisji Stypendialnej 
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III. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

1. 
Zdobycie złotego, srebrnego lub brązowego 
medalu w międzynarodowych zawodach 
sportowych. 

100 

2. 
Start w zawodach międzynarodowych 
(Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar 
Świata, Puchar  Europy, Uniwersjada) 

80 

3. 

Zdobycie złotego, srebrnego lub brązowego 
medalu w  Mistrzostwach Polski w oficjalnych 
rozgrywkach organizowanych przez Polski 
Związek Sportowy 

60 

4. 

Zdobycie I,II,III miejsca w ogólnopolskich 
zawodach sportowych (indywidualnie lub 
grupowo)  organizowanych przez inne instytucje 
niż Polski Związek Sportowy 

40 

Potwierdzenie osiągnięć 
spoczywa na składającym 

wniosek (nazwa, data, miejsce 
zawodów, wynik potwierdzony 
przez organizatora zawodów)  

 
 
 
 
 
 

Do stypendium Rektora brane są  pod uwagę osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w roku 
akademickim poprzedzającym rok w którym składany jest wniosek o stypendium. 
 
 
 

 
 


