
ZARZĄDZENIE REKTORA
Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum

w sprawie zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów SSW Collegium
Balticum w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Rozdział I Zasady ogólne

§1

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium, może otrzymać student,
który uzyskał za poprzedni rok akademicki wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym.

2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok
studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej
albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w
przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego
przyporządkowany jest kierunek studiów.

3. Student studiujący na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium tylko na jednym
wybranym kierunku studiów, na jednej uczelni, na podstawie złożonego wniosku stanowiącego
załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom SSW Collegium
Balticum w Szczecinie.

4. Listę kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię, stanowi wykaz do regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom SSW Collegium Balticum w Szczecinie.

§2

1. Podstawą przyznania Stypendium jest miejsce na liście rankingowej na danym kierunku.
2. W przypadku, gdy liczba studentów zakwalifikowana do najniższego przedziału punktowego listy

rankingowej jest większa niż próg procentowy, o którym mowa w § 21 ust. 1 Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom SSW Collegium Balticum ze względu na uzyskanie
jednakowej liczby punktów stanowiących o miejscu na liście rankingowej zastosowanie ma przepis
§ 4 ust. 4.

§3

1. Student składa podpisany wniosek wraz z załącznikami o przyznanie stypendium, w terminie
określonym w § 6 ust. 1 Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów
SSW Collegium Balticum, do Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

2. Decyzje w zakresie przyznania Stypendium podejmuje Uczelniana Komisja Stypendialna/Rektor.



Rozdział II System punktowania

§4

1. O pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów przyznanych studentowi w trzech
kategoriach:
1) wysoka średnia ocen,
2) osiągnięcia naukowe,
3) osiągnięcia artystyczne / sportowe.

2. Na listę rankingową może być wpisany student, który uzyskał, co najmniej dziesięć punktów w
jednej z trzech kategorii, o których mowa w ust. 1.

3. Liczbę punktów stanowiącą o miejscu na liście rankingowej podaje się do dwóch miejsc po
przecinku, bez zaokrągleń, jako suma wszystkich punktów z czterech kategorii wymienionych w
ust. 1

4. Jeśli na liście rankingowej znajdą się osoby posiadające tę samą liczbę 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.

5. Osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem
związku sportowego.

6. Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, które musi
zawierać informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze
osiągnięcia.

7. Każde z osiągnięć może zostać wykorzystane w staraniach o przyznanie stypendium oraz
punktowane wyłącznie jeden raz. Komisja kwalifikuje osiągnięcie do najwyżej punktowanej
kategorii.

8. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcia, komisja
nie przyznaje za nie punktów.

9. Uczelniana Komisja Stypendialna ma prawo przydzielić studentowi punkty za inne osiągnięcia
nieujęte w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

§5

1. Przez wysoką średnią ocen rozumie się średnią arytmetyczną nie mniejszą niż 4,21. Średnią
arytmetyczną podaje się bez zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku w skali ocen od 2 do 5.
Średnia arytmetyczna ocen poniżej 4, 21 nie podlega punktacji.

2. Punkty za wysoką średnią ocen wyznaczane są od średniej arytmetycznej 4, 21 do 5,00.
3. Za daną średnią ocen przysługują punkty według poniższych przedziałów:

1) Od  4,21 do 4,30 - przysługuje 10 punktów
2) Od  4,31 do 4,40 - przysługuje 15 punktów
3) Od  4,41 do 4,50 - przysługuje 20 punktów
4) Od 4,51 do 4,60 - przysługuje 25 punktów
5) Od 4,61 do 4,70 - przysługuje 30 punktów
6) Od 4,71 do 4,80 - przysługuje 35 punktów
7) Od 4,81 do 4,90 - przysługuje 40 punktów
8) Od 4,91 do 5,00 - przysługuje 45 punktów



4. Student, który ukończył studia I stopnia poza SSW Collegium Balticum, zobowiązany jest złożyć
wraz z wnioskiem o stypendium zaświadczenie wystawione przez podstawową jednostkę
organizacyjną uczelni, na której odbył studia, z informacjami dotyczącymi:
1) średniej ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów I stopnia bez zaokrągleń do

dwóch miejsc po przecinku dla studiów 3 letnich lub średniej ze wszystkich uzyskanych ocen z
ostatniego semestru studiów bez zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku dla studiów 3, 5
letnich,

2) skali ocen.
5. Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni do SSW Collegium Balticum potwierdzenia średniej

ocen na poprzednim roku i kierunku studiów, w tym również średniej ocen z poprzedniego semestru
studiów, bez zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku, dokonuje podstawowa jednostka
organizacyjna uczelni, na którą student został przyjęty.

§6

1. Osiągnięcia naukowe wraz z liczbą punktów:
1) publikacja -20 punktów,
2) czynny udział w konferencji naukowej (wystąpienie, prowadzenie) - 10 punktów
3) uczestnictwo w wymianie naukowej międzynarodowej lub międzyuczelnianej - 10 punktów,
4) uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, co najmniej na poziomie Cl -

5 punktów
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ww. osiągnięcia.

§7

1. Osiągnięcia sportowe wraz z liczbą punktów:
1) Udział w zawodach sportowych o zasięgu międzynarodowym:
· indywidualnie – 15 punktów
· zespołowo – 10 punktów
2) Zajęcie punktowanego miejsca w zawodach sportowych o zasięgu międzynarodowym:
· indywidualnie – 20 punktów
· zespołowo – 15 punktów
3) Udział w zawodach sportowych o zasięgu krajowym:
· indywidualnie – 10 punktów
· zespołowo –5 punktów
4) Zajęcie punktowanego miejsca w zawodach sportowych o zasięgu krajowym:
· indywidualnie – 15 punktów
· zespołowo –10 punktów

§8

2. Osiągnięcia artystyczne wraz z liczbą punktów:
1) Indywidualna publikacja dzieł artystycznych (np. album, płyta) - 20 punktów
2) Zespołowa publikacja dzieł artystycznych (np. album, płyta) - 15 punktów



3) Prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) – indywidualna - 20 punktów
4) Prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) – zespołowa - 15 punktów
5) Prezentacja utworów muzycznych, kabaretowych, literackich itp. – indywidualna - 20 punktów
6) Prezentacja utworów muzycznych, kabaretowych, literackich itp. – zespołowa - 15 punktów
7) Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie międzynarodowym – indywidualnie - 20 punktów
8) Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie międzynarodowym – zespołowo – 15 punktów
9) Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim – indywidualnie - 15 punktów
10) Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim – zespołowo – 10 punktów
11) Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie lokalnym/uczelnianym– indywidualnie - 10

punktów
12) Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie lokalnym/uczelnianym – zespołowo - 5 punktów

Kanclerz
1. Dziekan
2. Prodziekani
3. Kwestor
4. Dziekanat
5. Rektorat
6. Rekrutacja
7. a/a


