Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ZESTAWIENIE PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCYCH KONKRETNYM OSIĄGNIĘCIOM
NAUKOWYM, SPORTOWYM I ARTYSTYCZNYM STUDENTA
KATEGORIA: OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
Liczba
punktów

Rodzaj osiągnięć naukowych
Konkursy naukowe
(Osiągnięcie należy potwierdzić
zaświadczeniem zawierającym
informacje o wnioskodawcy,
podmiocie organizującym, dacie
i miejscu oraz charakterze osiągnięcia)

Publikacje naukowe (Do
wniosku należy dołączyć kserokopię
strony zawierającej informację o
autorze, tytule, rodzaju publikacji,
dacie i miejscu wydania)

Zajęcie od I do III miejsca
w konkursie o zasięgu międzynarodowym
Zajęcie od I do III miejsca
w konkursie o zasięgu ogólnopolskim

100
80

Zajęcie od I do III miejsca w konkursie uczelnianym

20

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym
Artykuł naukowy w pracy zbiorowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie nierecenzowanym
Artykuł popularnonaukowy, np. sprawozdanie, recenzja, wstęp

100
90
40
20

Udział w badaniach własnych, statutowych, projektach
badawczych wykonywanych w ramach katedr lub innych
zespołów badawczych

40-60

Konferencja międzynarodowa

100

Konferencja ogólnopolska

60

Konferencja uczelniana

20

Uczestnictwo w wymianie naukowej międzynarodowej,
np. ERASMUS

50

Badania naukowe (Udział
w badaniach naukowych należy
potwierdzić zaświadczeniem
kierownika zespołu badawczego,
które musi zawierać następujące
informacje : imię i nazwisko osoby
prowadzącej badania, nazwę projektu
badawczego, datę rozpoczęcia badań
i zakres udziału wnioskodawcy
w badaniach)

Konferencje naukowe
(Do wniosku należy dołączyć oficjalny
program konferencji lub
opublikowane sprawozdanie
z konferencji potwierdzające czynny
udział w sesji naukowej: wygłoszenie
referatu, udział w dyskusji panelowej,
w którym znajdować się będą
następujące dane: imię i nazwisko
wnioskodawcy, data i miejsce
konferencji, podmiot organizujący,
temat i forma wystąpienia.
W innym przypadku należy złożyć
zaświadczenie organizatora sesji
zawierające wyżej wymienione
informacje).

Stypendium zagraniczne
(Do wniosku należy dołączyć
kserokopię zaświadczenia
potwierdzającego uczestnictwo
wnioskodawcy oraz datę odbywania
stypendium).
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KATEGORIA: LAUREACI, FINALIŚCI OLIMPIAD – STOSOWANE W PRZYPADKU STYPENDIUM
REKTORA O KTÓRYM MOWA W ART. 181 UST. 1A USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE
WYŻSZYM

Olimpiada
przedmiotowa o
zasięgu ogólnopolskim

Laureat lub finalista

500

Olimpiada
międzynarodowa

Laureat

600

W celu potwierdzenia osiągnięcia do wniosku należy dołączyć kopię dyplomu/ zaświadczenie od
organizatora itp.

KATEGORIA: OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Rodzaj osiągnięć sportowych
Zajęcie od I do III miejsca(drużynowo lub indywidualnie) w
Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Uniwersjadach,
Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach
Polski, Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich
Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Polski,
Akademickim Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski Szkół
Wyższych typów uczelni, Międzynarodowych Turniejach Szkół
Wyższych
Zajęcie od IV do VI miejsca (drużynowo lub
indywidualnie)w Igrzyskach Olimpijskich lub
Paraolimpijskich, Uniwersjadach, Mistrzostwach Świata,
Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski,
Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich
Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach
Polski, Akademickim Pucharze Polski, Mistrzostwach
Polski Szkół Wyższych typów uczelni,
Międzynarodowych Turniejach Szkół Wyższych
Zajęcie od I do VI miejsca (drużynowo lub
indywidualnie)w Akademickich Mistrzostwach Śląska,
mistrzostwach województwa śląskiego, rozgrywkach
regionalnych – w minimum 2 dyscyplinach sportowych
lub zajęcie od I do VI miejsca w Pucharze Polski
Zajęcie od I do III miejsca (drużynowo lub
indywidualnie)w uczelnianych zawodach sportowych –
w minimum 3 dyscyplinach sportowych

Kategoria
sportowa

Liczba
punktów

A

600

B

500

C

475

D

450

Osiągnięcia sportowe należy odpowiednio udokumentować (dyplomy, zaświadczenia, itp.).
Dokument potwierdzający osiągnięcie sportowe powinien zawierać informacje o wnioskodawcy,
podmiocie organizującym, dacie i miejscu oraz charakterze osiągnięcia.
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KATEGORIA: OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
Rodzaj osiągnięć artystycznych
Zajęcie od I do III miejsca w konkursach, festiwalach, przeglądach o zasięgu
międzynarodowym
Zajęcie od I do III miejsca w konkursach, festiwalach, przeglądach o zasięgu
ogólnopolskim
Zajęcie od I do III miejsca w konkursach, festiwalach, przeglądach o zasięgu
lokalnym
Publikacja/ upowszechnienie osiągnięć artystycznych o zasięgu międzynarodowym
Publikacja/ upowszechnienie osiągnięć artystycznych o zasięgu ogólnopolskim
Publikacja/ upowszechnienie osiągnięć artystycznych o zasięgu lokalnym

Liczba
punktów
100
80
60
90
70
50

Osiągnięcia artystyczne należy odpowiednio udokumentować (dyplomy, zaświadczenia, itp.).
Dokument potwierdzający osiągnięcie artystyczne powinien zawierać informacje o wnioskodawcy,
podmiocie organizującym, dacie i miejscu oraz charakterze osiągnięcia.
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