
 
Stypendium rektora  

 

1) O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać każdy student (stacjonarny 

i niestacjonarny), który: 

a) uzyskał wysoką arytmetyczną średnią ocen w poprzednim roku akademickim - 

przynajmniej 4,50 i posiada wpis na kolejny semestr studiów, 

b) posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub 

międzynarodowym jako reprezentant uczelni z ostatnich dwóch semestrów i posiada 

wpis na kolejny semestr studiów, 

c) posiada wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne z poprzedniego roku 

akademickiego i posiada wpis na kolejny semestr studiów,  
2) Student może ubiegać się o stypendium rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego 

roku studiów, z wyjątkiem studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który 

może ubiegać się o stypendium rektora, pod warunkiem że:  
a) studia drugiego stopnia rozpoczął w ciągu jednego roku kalendarzowego od ukończenia 

studiów pierwszego stopnia,  
b) spełnił na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia odpowiednie warunki ubiegania się 

o to stypendium (w zależności od wybranej podstawy ubiegania się). 

 

Uwaga: zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce liczba przyznanych 

stypendiów rektora na danym kierunku studiów nie może być wyższa niż 10% liczby 

studentów tego kierunku, według stanu na dzień rozpatrywania wniosków. Środki 

przeznaczone na wypłatę stypendiów rektora mogą stanowić maksymalnie 60% środków 

przeznaczonych łącznie na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. 

  
3) W przypadku wniosków o stypendium rektora na podstawie arytmetycznej średniej ocen 

Dziekanat sporządza listę rankingową dla każdego kierunku studiów, z którego zostały 

złożone wnioski. Listy rankingowe zawierać będą średnie ocen z poprzedniego roku 

akademickiego wraz z nazwiskami studentów i uporządkowane będą wg wysokości średniej 

ocen, poczynając od najwyższej średniej. W zależności od wysokości średniej mogą zostać 

przyznane stypendia I kategorii (średnia 4,76-5,00) lub II kategorii (4,50-4,75).  
4) Do obliczenia średniej ocen stosuje się przepisy Regulaminu Studiów. Średnia ocen jest 

średnią arytmetyczną i oblicza się ją na podstawie sumy ocen i zaliczeń na ocenę 

uzyskanych ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania 

podzieloną przez ilość ocen i zaliczeń na ocenę objętych planem studiów i programem 

nauczania, z uwzględnieniem także ocen niedostatecznych.  
5) Arytmetyczna średnia ocen liczona jest z dwoma miejscami po przecinku, cyfra z drugiego 

miejsca po przecinku jest zaokrąglana matematycznie na podstawie cyfry z trzeciego miejsca 

po przecinku. Do arytmetycznej średniej ocen nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy 

dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 

6) O stypendium rektora na podstawie wysokiej średniej nie może ubiegać się student, który  w 

roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium powtarzał rok lub semestr 

studiów lub uzyskał warunkowy wpis na kolejny semestr.   
7) Studenci I roku studiów II stopnia, którzy studia rozpoczęli w ciągu 1 roku kalendarzowego 

od ukończenia studiów I stopnia na innej Uczelni składają wniosek wraz z zaświadczeniem 

o wysokości średniej osiągniętej na 3 roku studiów I stopnia wystawionym przez dziekanat 

tej uczelni na druku dostępnym na stronie internetowej. 



 

Uwaga: to od jakiej średniej na danym kierunku, w danym roku akademickim zostaną przyznane 

stypendia - będzie zależało od liczby wszystkich wniosków o stypendium rektora na tym 

kierunku oraz od wysokości środków finansowych, którymi dysponowała będzie komisja 

stypendialna. 

 

8) Stypendium rektora na podstawie osiągnięć sportowych jest przyznawane na wniosek 

studenta, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na 

poziomie krajowym w poprzednim roku akademickim. 

9) Wniosek o przyznanie stypendium student składa w Dziekanacie za pośrednictwem 

Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WSH, który przedstawia Komisji 

Stypendialnej rekomendację dla studenta. 
10) O pozytywnej rekomendacji Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WSH 

decyduje reprezentowanie uczelni na zawodach, do których zawodnik został zgłoszony przez 

WSH, a w szczególności wynik zdobyty na Akademickich Mistrzostwach Polski lub 

Akademickich Mistrzostwach Śląska oraz liczba punktów uzyskanych  w klasyfikacji ocen 

mistrzostw a także zajęcie do 4 miejsca w rozgrywkach Śląskiej Ligi Uczelnianej AZS– 

z zastrzeżeniem ust.5, a także: 
a) przydatność dla drużyny, 
b) zaangażowanie, 
c) bycie liderem zespołu, 
d) nienaganna postawa sportowa wobec uczelni i KU AZS Humanitas 
e) wywiązywanie się z obowiązku reprezentowania uczelni na zawodach, 
f) progresja wyników sportowych. 

11) Student może stracić prawo do stypendium rektora, przyznanego na podstawie osiągnięć 

sportowych  jeśli: 

a) został zawieszony w prawach zawodnika  

b) nie spełnia warunku systematycznego uczestniczenia w zajęciach KU AZS Humanitas 

c) zrezygnował z reprezentowania uczelni. 

 

12)  Za osiągnięcia naukowe, na  podstawie  których student  może ubiegać  się  

o stypendium rektora, uważa się: 

a) zrecenzowane publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych,   które uzyskały 

pozytywną rekomendację  pracownika naukowego WSH zatwierdzoną przez rektora, 
b) czynny udział studenta jako prelegenta w konferencjach naukowych, zaopiniowany 

pozytywnie przez rektora, 
c) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia  za działalność naukową i badawczą,  
d) twórczy udział w pracach badawczych w ramach realizowanych krajowych 

i międzynarodowych  grantów badawczych,  potwierdzony opinią kierownika grantu 

i rektora. 
13) Ww. osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi  

w WSH i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego. 
14) Za  osiągnięcia  artystyczne,  na  podstawie  których  student  może  ubiegać  się  

o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:   
a) jedynie osiągnięcia indywidualne,  
b) osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej trzeciego miejsca. 

 


