
Zarządzenie nr 6/2022 

z dnia 15 września 2022 r. 

Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych  

im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 

 sprawie szczególnych zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów  

Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 

im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 

 

 

Na podstawie § 19 ust. 3 Regulaminu Przyznawania Świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły 

Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach z dnia 30 września 

2021 r. (wprowadzony Zarządzeniem nr 45/2021 z dnia 30 września 2021 r., Rektora Wyższej Szkoły 

Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach) w porozumieniu  

z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych  

im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ustalam, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, 

osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co 

najmniej na poziomie krajowym, oraz zajmie odpowiednią pozycje na liście rankingowej, a nadto 

łącznie: 

1) zaliczy co najmniej pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego 

stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego 

stopnia, 

2) do końca roku akademickiego wypełni wszystkie warunki przewidziane Regulaminem 

Studiów oraz planem studiów i programem nauczenia, wymagane do zaliczenia roku studiów 

na danym kierunku studiów, 

3) zostanie wpisany na kolejny rok akademicki.  

2. Przy ustalaniu prawa do otrzymania w roku akademickim 2022/2023 stypendium rektora bierze 

się pod uwagę wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia 

sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym, uzyskane za poprzedni rok 

studiów tj. od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2022 r. 

3. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia 

egzaminu maturalnego, który jest: 

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 

centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, 

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danej 

dziedzinie sportu, o której mowa w przepisach o sporcie.  

 



§ 2 

 

1. Przy rozpoznawaniu wniosku o stypendium rektora, uczelniana komisja stypendialna lub 

uczelniana odwoławcza komisja stypendialna stosuje metodę punktową zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym zarządzeniu. 

2. Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora deklaruje sposób rozpatrywania 

jego wniosku pod kątem uzyskanych za poprzedni rok studiów: wyróżniających wyników w nauce, 

osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co 

najmniej na poziomie krajowym w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. 

Edwarda Lipińskiego w Kielcach, zwanej dalej ,,Uczelnią’’. 

3. Student powinien złożyć w Dziekanacie Uczelni wniosek o przyznanie stypendium rektora wraz  

z dokumentacją potwierdzającą jego osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we 

współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym w terminie, do 14 dni od dat zakończenia 

sesji,  określonych w zarządzeniu rektora Uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego. 

4. Suma punktów uzyskana przez studenta w toku rozpatrywania jego wniosku o przyznanie 

stypendium rektora decyduje o jego ostatecznej pozycji na liście rankingowej. Maksymalna do 

uzyskania suma punktów wynosi 400.  

5. W przypadku takiej samej liczby punktów na liście rankingowej o ostatecznym miejscu studenta 

na liście rankingowej decyduje średnia ocen uzyskana za rok studiów będący podstawą ustaleń  

o jakich mowa w § 1 ust. 2, a następnie średnia ocen uzyskana za wcześniejszy od będącego 

podstawą ustaleń, o jakich mowa w § 1 ust. 2 rok studiów. W przypadku, gdy brak jest takiej 

podstawy z uwagi na okres odbywania studiów, decyduje średnia ocen (% pkt) na świadectwie 

maturalnym. 

6. Jeżeli po uwzględnieniu kryteriów posiłkowych, o których mowa w § 2 ust. 5, uwzględnienie  

w liczbie uprawnionych do stypendium grupy wnioskodawców z taką samą liczbą punktów 

spowodowałoby przekroczenie limitu przyznawania stypendiów, wówczas liczbę uprawnionych 

pomniejsza się o tę grupę.  

 

§ 3 

 

Student określony w § 1 pkt. 3 powinien złożyć w Dziekanacie Uczelni wniosek o przyznanie 

stypendium rektora wraz z dokumentacją potwierdzającą fakt, iż jest laureatem olimpiady 

międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w 

przepisach o systemie oświaty, a także medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł 

Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie w terminie do 14 dni od dat 

określonych w zarządzeniu rektora Uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego.  

 

§ 4 

 

Student, który powrócił na studia po urlopie dziekańskim może otrzymać stypendium rektora na 

podstawie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć 



sportowych we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym, uzyskanych w roku 

akademickim bezpośrednio poprzedzającym urlop.  

 

§ 5 

1. Przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się osiągniętą przez studenta średnią ocen nie niższą 

niż 4,01 uzyskaną za rok studiów będący podstawą ustaleń o jakich mowa w § 1 ust. 2.  

2. Suma punktów przyznawana studentowi za wyróżniające wyniki w nauce określa poniższa tabela: 

 

Średnia ocen za poprzedni rok studiów Liczba punktów na liście rankingowej 

5,00 100 pkt 

4,99 99 pkt 

4,98 98 pkt 

4,97 97 pkt 

4,96 96 pkt 

4,95 95 pkt 

4,94 94 pkt 

4,93 93 pkt 

4,92 92 pkt 

4,91 91 pkt 

4,90 90 pkt 

4,89 89 pkt 

4,88 88 pkt 

4,87 87 pkt 

4,86 86 pkt 

4,85 85 pkt 

4,84 84 pkt 

4,83 83 pkt 

4,82 82 pkt 

4,81 81 pkt 

4,80 80 pkt 

4,79 79 pkt 

4,78 78 pkt 

4,77 77 pkt 

4,76 76 pkt 

4,75 75 pkt 

4,74 74 pkt 

4,73 73 pkt 

4,72 72 pkt 

4,71 71 pkt 

4,70 70 pkt 



4,69 69 pkt 

4,68 68 pkt 

4,67 67 pkt 

4,66 66 pkt 

4,65 65 pkt 

4,64 64 pkt 

4,63 63 pkt 

4,62 62 pkt 

4,61 61 pkt 

4,60 60 pkt 

4,59 59 pkt 

4,58 58 pkt 

4,57 57 pkt 

4,56 56 pkt 

4,55 55 pkt 

4,54 54 pkt 

4,53 53 pkt 

4,52 52 pkt 

4,51 51 pkt 

4,50 50 pkt 

4,49 49 pkt 

4,48 48 pkt 

4,47 47 pkt 

4,46 46 pkt 

4,45 45 pkt 

4,44 44 pkt 

4,43 43 pkt 

4,42 42 pkt 

4,41 41 pkt 

4,40 40 pkt 

4,39 39 pkt 

4,38 38 pkt 

4,37 37 pkt 

4,36 36 pkt 

4,35 35 pkt 

4,34 34 pkt 

4,33 33 pkt 

4,32 32 pkt 

4,31 31 pkt 

4,30 30 pkt 



4,29 29 pkt 

4,28 28 pkt 

4,27 27 pkt 

4,26 26 pkt 

4,25 25 pkt 

4,24 24 pkt 

4,23 23 pkt 

4,22 22 pkt 

4,21 21 pkt 

4,20 20 pkt 

4,19 19 pkt 

4,18 18 pkt 

4,17 17 pkt 

4,16 16 pkt 

4,15 15 pkt 

4,14 14 pkt 

4,13 13 pkt 

4,12 12 pkt 

4,11 11 pkt 

4,10 10 pkt 

4,09 9 pkt 

4,08 8 pkt 

4,07 7 pkt 

4,06 6 pkt 

4,05 5 pkt 

4,04 4 pkt 

4,03 3 pkt 

4,02 2 pkt 

4,01 1 pkt 

 

       § 6 

Za osiągnięcia naukowe uprawniające do uzyskania stypendium rektora przyznaje się studentowi 

punkty według poniższego schematu: 

1) publikacje naukowe (0-25 pkt): 

a) publikacje w zeszytach studenckich (0-10 pkt), 

b) publikacje w recenzowanych monografiach lub w czasopismach naukowych (0-15 pkt), 

2) wystąpienia na konferencjach naukowych (0-25 pkt): 

a) wystąpienia w uczelnianych lub ogólnopolskich konferencjach naukowych (0-10 pkt), 

b) wystąpienia w międzynarodowych konferencjach naukowych (0-15 pkt), 



3) nagrody i wyróżnienia w konkursach o charakterze uczelnianym i ogólnopolskim  

(0-25 pkt), 

4) udział w projektach badawczych prowadzonych przez Uczelnię lub we współpracy  

z innymi ośrodkami akademickimi i naukowymi (0-25 pkt).  

 

§ 7 

 

Za osiągnięcia artystyczne uprawniające do uzyskania stypendium rektora przyznaje się studentowi 

punkty według poniższego schematu: 

1) dzieła artystyczne, w tym plastyczne muzyczne i teatralne (0-30 pkt), 

2) udział w projektach artystycznych, prowadzonych przez Uczelnie lub we współpracy z innymi 

ośrodkami akademickimi (0-35 pkt), 

3) nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim (0-35 

pkt).  

 § 8 

Za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym przyznaje się 

studentowi punkty według poniższego schematu: 

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich oraz Mistrzostwach Świata (0-40 pkt), 

2) udział w Mistrzostwach Europy (0-35 pkt), 

3) udział w Mistrzostwach Polski lub Akademickich Mistrzostwach Polski (0-25 pkt).  

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Kielce, dnia 15 września 2022 r. 
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