Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 r.

Zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów
§1
1. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty;
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie.
2. Stypendium rektora po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich oraz na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, może
otrzymać student, który uzyskał: wyróżniające wyniki w nauce rozumiane jako wysoka
średnia ocen za poprzedni rok studiów ze wszystkich przedmiotów objętych planem
studiów na danym kierunku (specjalności) studiów lub posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie
krajowym uzyskane w poprzednim roku akademickim oraz do końca poprzedniego roku
akademickiego wypełnił wszystkie warunki przewidziane Regulaminem studiów
i programem studiów, wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów,
oraz jest wpisany na kolejny rok akademicki.
§2
1. Do wniosku o przyznanie stypendium rektora student załącza dokumenty potwierdzające
wszystkie uzyskane osiągnięcia.
2. Wnioski są oceniane metodą punktową – za każde zgłoszone, udokumentowane i uznane
osiągnięcie przyznawana jest liczba punktów zgodnie z § 10.
3. Osiągnięcia zgłoszone lub udokumentowane po ustaleniu listy rankingowej i wydaniu
decyzji nie są uwzględniane.
§3
1. Lista rankingowa, na podstawie której jest przyznawane stypendium rektora, ustalana jest
na podstawie sumy punktów uzyskanych za:
1) wysoką średnią ocen przemnożoną przez 10;
2) każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe.
2. Studentów, którzy nie złożyli wniosku lub którzy nie są uprawnieni do stypendium,
klasyfikuje się na liście rankingowej – niezależnie od uzyskanych przez nich wyników –
poza uprawnionymi do otrzymania stypendium.
§4
Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który:
1) korzysta z wpisu warunkowego;
2) w poprzednim roku akademickim powtarzał rok studiów, chyba że do końca
poprzedniego roku akademickiego zaliczył, oprócz powtarzanego, kolejny rok studiów;
3) wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku.
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§5
1. Średnią ocen studenta, o której mowa w niniejszym regulaminie, oblicza się jako średnią
ważoną, zgodnie z Regulaminem studiów, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 pkt 2.
2. Za podstawę do obliczenia średniej ocen studenta bierze się przedmioty zaliczone w roku
studiów, za który stypendium ma być przyznane, w tym przedmioty objęte deklaracją
przedmiotową oraz przedmioty, na włączenie których do swojego planu studiów student
uzyskał zgodę dziekana.
§6
1. Stypendium rektora otrzymuje do 10% studentów każdego kierunku studiów, którzy na
liście rankingowej osiągnęli najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z § 10.
2. Za 100% studentów uważa się wszystkich studentów wpisanych na poprzedni rok studiów
na danym kierunku na dzień 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego, a w przypadku
studentów przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego stopnia – na dzień 15 października
roku akademickiego, na który przyznawane jest stypendium.
3. W przypadku, gdy 10% studentów stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie
w dół do liczby całkowitej.
§7
1. Studentów klasyfikuje się na osobnych listach rankingowych dla każdego roku i każdego
kierunku studiów.
2. Za zgodą Rektora UJ udzieloną na podstawie umotywowanego wniosku dziekana wydziału
zaopiniowanego przez przewodniczącego wydziałowej rady samorządu studentów,
studentów klasyfikuje się na osobnych listach rankingowych także dla specjalności, o ile
wykazane zostaną istotne różnice w programach studiów.
3. Nie sporządza się wspólnej listy rankingowej dla studentów różnych lat lub dla studiów
pierwszego i drugiego stopnia.
4. Nie sporządza się osobnych list rankingowych dla poszczególnych specjalizacji lub form
studiów.
5. W przypadku, gdy lista rankingowa zawiera mniej niż 10 osób stypendium przyznawane
jest 1 osobie.
6. Listy rankingowe dla studentów studiów międzykierunkowych oraz indywidualnych
studiów międzyobszarowych tworzone są wspólnie z kierunkiem wiodącym.
§8
1. Studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia przyznaje się stypendium rektora
w oparciu o przepisy § 1–7, z zachowaniem odrębności wynikających z niniejszego
paragrafu.
2. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się o stypendium rektora
na podstawie średniej ocen i osiągnięć uzyskanych w ramach ostatniego roku studiów
pierwszego stopnia w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium.
3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej potwierdzające
średnią arytmetyczną ocen uzyskaną na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia,
obowiązującą na danej uczelni skalę ocen oraz datę ukończenia studiów, chyba że student
ubiega się o stypendium na podstawie średniej ocen uzyskanej w trakcie studiów
pierwszego stopnia odbytych na UJ.
54

4. Lista rankingowa dla pierwszego roku studiów drugiego stopnia obejmuje wszystkich
studentów wpisanych na dany rok i kierunek na dzień 15 października roku akademickiego,
na który przyznawane jest stypendium.
5. Studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia klasyfikuje się na dwóch odrębnych
listach rankingowych:
1) obejmującej studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na UJ, ze średnią
ważoną ocen;
2) obejmującej studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni, ze
średnią arytmetyczną ocen.
6. Stypendium rektora otrzymuje nie więcej niż 10% studentów pierwszego roku studiów
drugiego stopnia z każdej listy rankingowej.
§9
Student, który przeniósł się z innego kierunku lub specjalności studiów w ramach UJ, lub
z innej uczelni na studia na UJ, może otrzymać stypendium rektora, jeżeli od początku roku
akademickiego poprzedzającego rok, na który stypendium ma być przyznane, był studentem
kierunku lub specjalności, na którym ubiega się o przyznanie świadczenia. W uzasadnionych
przypadkach stypendium rektora może zostać przyznane na podstawie wyników uzyskanych
na poprzednim kierunku (specjalności) studiów lub w poprzedniej uczelni, gdy student został
przeniesiony bez obowiązku uzupełnienia różnic programowych.
§ 10
Punkty za poszczególne osiągnięcia przyznaje się za:
Część 1. WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE
Średnia ocen
1.

Liczba punktów:
punkty=średnia*10

Średnia ocen 4,0 i wyższa

Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia dla studentów
ubiegających się o stypendium rektora na 1 roku studiów drugiego stopnia, jeżeli ukończyli
studia pierwszego stopnia w uczelni innej niż UJ.

1.
2.*

3.

Część 2. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
Publikacje i konferencje
Publikacja recenzowanej książki o charakterze naukowym
Publikacja recenzowanego artykułu w czasopiśmie naukowym
umieszczonym w ujednoliconym wykazie czasopism naukowych,
ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publikacja recenzowanego rozdziału w książce o charakterze
naukowym:
 1 rozdział – 5 punktów
 2 rozdziały – 8 punktów
 3 lub więcej – 10 punktów
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14 punktów
minimalnie
5 punktów,
maksymalnie
10 punktów
maksymalnie
10 punktów

4.

Publikacja recenzowanego artykułu w czasopiśmie uczelnianym
studenckiego ruchu naukowego lub w formie elektronicznej (np.
na stronie internetowej ośrodka badawczego, jednostki uczelni,
wydawnictwa specjalistycznego lub fachowego):
 1 publikacja – 2 punkty
 2 publikacje – 3 punkty
 3 lub więcej – 6 punktów
5.** Wystąpienie w formie referatu lub posteru na międzynarodowej
konferencji, sympozjum lub sesji naukowej lub publikacja
w czasopiśmie pokonferencyjnym:
 1 wystąpienie – 5 punktów
 2 wystąpienia – 7 punktów
 3 lub więcej wystąpień – 9 punktów
6.** Wystąpienie w formie referatu lub posteru na ogólnokrajowej
konferencji, sympozjum lub sesji naukowej lub publikacja
w czasopiśmie pokonferencyjnym:
 1 wystąpienie – 2 punkty
 2 wystąpienia – 3 punkty
 3 lub więcej wystąpień – 5 punktów
7.** Wystąpienie w formie referatu, posteru lub prezentacji na
uczelnianej konferencji, sympozjum lub sesji naukowej lub
publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym:
 1 wystąpienie – 1 punkty
 2 wystąpienia – 2 punkty
 3 lub więcej wystąpień – 3 punkty

maksymalnie
6 punktów

maksymalnie
9 punktów

maksymalnie
5 punktów

maksymalnie
3 punkty

* Student otrzymuje maksymalną liczbę punktów wyłącznie w sytuacji, gdy jego wkład
autorski w artykuł wynosi przynajmniej 30%. W innym przypadku, od maksymalnej ilości
punktów za każdego kolejnego współautora mającego większy procentowy udział odejmuje się
jeden punkt, jednak nie więcej niż 5.
** Za konferencję międzynarodową uznaje się konferencję, w której uczestniczyli prelegenci
co najmniej z trzech zagranicznych ośrodków akademickich. Za konferencję krajową uznaje
się konferencję, w której uczestniczyli prelegenci co najmniej z trzech krajowych ośrodków
akademickich. Pozostałe konferencje uznaje się za konferencje uczelniane. Przez ośrodek
akademicki rozumie się miejscowość, w której siedzibę ma szkoła wyższa.
Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem książki lub kserokopia strony tytułowej
i stopki wydawniczej zawierające numer ISBN oraz datę (co najmniej miesięczną) ukazania
się publikacji.
2. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem książki zawierającej rozdział autorstwa
studenta lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej zawierające numer ISBN
oraz datę (co najmniej miesięczną) ukazania się publikacji, oraz dodatkowo strona tytułowa
artykułu z nazwiskiem autora lub spis treści z tytułem rozdziału i nazwiskiem autora.
3. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie lub kserokopia
strony tytułowej i stopki wydawniczej zawierająca numer ISSN oraz datę (co najmniej
miesięczną) ukazania się publikacji, oraz dodatkowo strona tytułowa artykułu z nazwiskiem
autora lub spis treści z tytułami artykułów i nazwiskiem autora.
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4. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się wydawnictwa elektronicznego na nośnikach
fizycznych (np. CD-ROM, DVD-ROM) zawierające numer ISBN, ISSN lub DOI oraz datę
(co najmniej miesięczną) ukazania się publikacji.
5. Adres strony internetowej, jeżeli on-line dostępne są dane: DOI czasopisma
elektronicznego, imię i nazwisko autora, tytuł i data publikacji (co najmniej miesięczna) lub
zaświadczenie z wydawnictwa zawierające ww. dane.
6. Zaświadczenia od organizatora konferencji, sympozjum lub sesji naukowej, lub certyfikat
potwierdzający udział w konferencji, zawierające dane: imię i nazwisko studenta, termin
konferencji, sympozjum, lub sesji naukowej, tytuł wygłoszonego referatu lub
przedstawionego posteru.
7. W przypadku publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym – pierwsza strona artykułu
z imieniem i nazwiskiem studenta, spis treści oraz zaświadczenie od organizatora
zawierające numer ISBN, ISSN lub DOI oraz datę (co najmniej miesięczną) ukazania się
publikacji.
8. W przypadku, gdy punktowana jest publikacja recenzowana należy przedłożyć
potwierdzenie dokonania recenzji – kserokopia strony potwierdzającej recenzję publikacji
lub zaświadczenie o recenzji dokonanej przez recenzenta o stopniu naukowym co najmniej
doktora lub inną osobę prowadzącą zajęcia w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
9. W przypadku czasopism naukowych umieszczonych w ujednoliconym wykazie czasopism
naukowych ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
zaświadczenie o procentowym udziale wszystkich współautorów artykułu lub oświadczenia
wszystkich współautorów.
1.
2.

3.

Przekłady
Przekład recenzowanej książki
Przekład rozdziału w recenzowanej książce o charakterze naukowym
 1 przekład – 3 punkty
 2 przekłady – 4 punkty
 3 lub więcej – 6 punktów
Przekład artykułu o charakterze naukowym opublikowanego
w recenzowanym czasopiśmie
 1 przekład – 2 punkty
 2 przekłady – 3 punkty
 3 lub więcej – 5 punktów

10 punktów
maksymalnie
6 punktów

maksymalnie
5 punktów

Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem przekładu książki lub kserokopia
strony tytułowej i stopki wydawniczej zawierające numer ISBN oraz datę (co najmniej
miesięczną) ukazania się publikacji.
2. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem książki zawierającej przekład rozdziału
autorstwa studenta lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej zawierające
numer ISBN oraz datę (co najmniej miesięczną) ukazania się publikacji, oraz dodatkowo
strona tytułowa rozdziału z nazwiskiem tłumacza lub spis treści z tytułem rozdziału
i nazwiskiem tłumacza.
3. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się drukiem czasopisma zawierającego przekład
artykułu autorstwa studenta lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej
zawierające numer ISBN oraz datę (co najmniej miesięczną) ukazania się publikacji, oraz
dodatkowo strona tytułowa artykułu z nazwiskiem tłumacza lub spis treści z tytułem
artykułu i nazwiskiem tłumacza.
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4. Zaświadczenie od wydawcy o ukazaniu się wydawnictwa elektronicznego na nośnikach
fizycznych (np. CD-ROM, DVD-ROM) zawierające numer ISBN, ISSN lub DOI oraz datę
(co najmniej miesięczną) ukazania się publikacji.
5. Adres strony internetowej, jeżeli on-line dostępne są dane: DOI czasopisma
elektronicznego, imię i nazwisko autora, tytuł i data publikacji (co najmniej miesięczna) lub
zaświadczenie z wydawnictwa zawierające ww. dane.
6. W przypadku, gdy punktowana jest publikacja recenzowana należy przedłożyć
potwierdzenie dokonania recenzji – kserokopia strony potwierdzającej recenzję publikacji
lub zaświadczenie o recenzji dokonanej przez recenzenta o stopniu naukowym co najmniej
doktora lub inną osobę prowadzącą zajęcia w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
1.
2.
3.
4.*

Konkursy naukowe
Zajęcie medalowego miejsca w naukowych konkursach,
festiwalach lub olimpiadach międzynarodowych
Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do naukowego
konkursu, festiwalu lub olimpiady międzynarodowej
Zajęcie medalowego miejsca w naukowych konkursach,
festiwalach lub olimpiadach ogólnopolskich
Zajęcie medalowego miejsca w naukowych konkursach,
festiwalach lub olimpiadach uczelnianych

8 punktów
5 punktów
3 punkty
1 punkt

* Za konkurs uczelniany uznaje się każdy konkurs organizowany w ramach UJ, zarówno
konkursy wydziałowe, jak i instytutowe. Nie są punktowane konkursy, w których osiągnięte
wyniki były podstawą do zaliczania przedmiotu objętego deklaracją przedmiotową studenta, na
kierunku, na którym złożył wniosek o stypendium rektora.
Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowego miejsca lub
zakwalifikowanie się w drodze eliminacji w naukowych konkursach, festiwalach lub
olimpiadach.

1.*

2.*

Granty badawcze i projekty naukowe
Grant badawczy finansowany przez zewnętrze środki naukowe:
x kierownik grantu badawczego – 8 punktów
x uczestnik grantu badawczego – 6 punktów
Projekt naukowy finansowany ze środków wewnętrznych
Uniwersytetu lub projekty naukowe prowadzone przez organizacje
non-profit
x kierownik projektu naukowego – 6 punktów
x uczestnik projektu naukowego – 4 punkty

maksymalnie
8 punktów za
jeden grant
badawczy
maksymalnie
6 punktów za
jeden grant
badawczy

* Nie jest punktowany udział w projekcie naukowym, który był podstawą do zaliczania
przedmiotu objętego deklaracją przedmiotową studenta na kierunku, na którym złożył wniosek
o stypendium rektora.
* Udział w grancie naukowym lub projekcie naukowym jest uznawany za osiągnięcie
punktowane w przypadku, gdy udział studenta miał charakter naukowy i nie był marginalny.
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Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie kierownika grantu zawierające nazwę grantu badawczego, źródło
finansowania, okres uczestnictwa studenta, pełnioną funkcję oraz opis wykonywanych
zadań.
2. Zaświadczenie kierownika projektu zawierające nazwę projektu naukowego, okres
uczestnictwa studenta, pełnioną funkcję oraz opis wykonywanych zadań.
3. Oświadczenie studenta, czy udział w grancie/projekcie był formą zaliczenia przedmiotu,
jeżeli tak, to którego.
1.

Patenty i wzory użytkowe
Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego*

14 punktów

* Za autorstwo lub współautorów wzoru użytkowego przyznaje się punkty, o ile wzór został
wykorzystany.
Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie potwierdzające autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru
użytkowego.

1.

2.*
3.*

Część 3. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
Osiągnięcia artystyczne
Autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych,
w tym muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych
publicznie na festiwalach, przeglądach lub w obiegu telewizyjnym,
o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych w publikacji
o charakterze artystycznym w nakładzie co najmniej 500
egzemplarzy
Zajęcie medalowego miejsca w artystycznych konkursach,
festiwalach lub turniejach międzynarodowych
Zajęcie medalowego miejsca w artystycznych konkursach,
festiwalach lub turniejach ogólnokrajowych

5 punktów

3 punkty
2 punkty

* W przypadku osiągnięć tanecznych uzyskanych w wydarzeniach o charakterze artystycznym,
tj. organizowanych przez inne podmioty niż polski związek sportowy, nie bierze się pod uwagę
wydarzeń o charakterze otwartym oraz uwzględnia się wyniki uzyskane wyłącznie w klasach
tanecznych „A” i „S”.
Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie potwierdzające datę prezentacji lub wydania dzieła (co najmniej
miesięczną), tytuł dzieła artystycznego, w tym dzieł plastycznych, muzycznych, teatralnych
lub filmowych, miejsce prezentacji lub wydania (nazwa wystawy, galerii, teatru), nakład,
nazwę wydawcy lub organizatora prezentacji oraz numer ISAN, ISBN lub DOI (jeżeli
został nadany).
2. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowego miejsca w artystycznych
konkursach, festiwalach lub turniejach.
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Część 4. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Osiągnięcia sportowe*
1. Zajęcie medalowego miejsca na Olimpiadzie lub w zawodach rangi
25 punktów
Mistrzostw Świata
2. Zajęcie medalowego miejsca w zawodach rangi Mistrzostw Kontynentu 18 punktów
3. Zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski
15 punktów
4. Posiadanie statusu członka Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
15 punktów
5. Posiadanie statusu członka kadry narodowej
10 punktów
6. Zajęcie medalowego miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski
8 punktów
7. Zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski Uczelni
6 punktów
Medycznych
* Przy ocenie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki
sportowe.
Wymagane dokumenty:
1. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu członka kadry narodowej.
2. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowych miejsc w punktowanych
imprezach sportowych.
3. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu członka Polskiej Reprezentacji
Olimpijskiej.
4. Zaświadczenie od Akademickiego Związku Sportowego potwierdzające zajęcie
medalowego miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski lub Mistrzostwach Polski
Uczelni Medycznych.
Zasady ogólne:
1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w każdym przypadku powinny umożliwiać
bezsprzeczne ustalenie uzyskania przez studenta osiągnięcia (autorstwo) oraz dokładną datę
uzyskania osiągnięcia, co najmniej miesięczną.
2. Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz.
3. Nie są punktowane osiągnięcia zgłoszone i punktowane w poprzednich latach
akademickich, jeżeli student otrzymał na ich podstawie stypendium rektora.
Przykładowe osiągnięcia, które nie są brane pod uwagę:
1. Średnia ocen poniżej 4,0.
2. Średnia ocen uzyskana na innym kierunku studiów, poza studentami ubiegającymi się
o przyznanie stypendium na 1 roku studiów drugiego stopnia.
3. Działalność w organizacjach studenckich i kołach naukowych.
4. Publikacje o charakterze innym niż wymienione w regulaminie (np. relacja z konferencji,
recenzja filmu).
5. Artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub w druku.
6. Organizacja lub bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych, grantach
badawczych lub projektach naukowych.
7. Prowadzenie warsztatów.
8. Udział w wymianach studenckich, wykładach otwartych, szkołach letnich, szkołach
zimowych, warsztatach, wyjazdach objazdowych lub spotkaniach panelowych oraz
w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji.
9. Miejsca medalowe w konkursach innych niż wymienione w regulaminie.
10. Nagrody lub wyróżnienia za wygłoszone referaty naukowe.
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11. Inne nagrody i wyróżnienia za wyniki lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne (np. nagrody
rektora lub dziekana, nagrody przyznawane przez władze samorządowe lub fundacje).
12. Odbycie praktyk i staży krajowych lub zagranicznych.
13. Przedstawienie tego samego referatu lub posteru na więcej niż jednej konferencji.
14. Organizacja konferencji, wydarzeń, szkół letnich itp.
15. Uzyskanie certyfikatów np. językowych czy kompetencyjnych.
§ 11
1. Pracownicy sekretariatów jednostek prowadzących poszczególne programy studiów
przygotowują w USOS:
1) w terminie do 30 czerwca każdego roku akademickiego poprzedzającego rok, na który
przyznane będzie stypendium rektora, listy osób posiadających status studenta;
2) w terminie do 15 października każdego roku akademickiego uzupełniają listy, o których
mowa w pkt 1, o średnie ocen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz
sporządzają listy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów drugiego stopnia wraz
ze średnimi ocen;
3) w terminie do 15 października każdego roku akademickiego sporządzają listy
studentów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów
magisterskich
– nawet jeżeli studenci ci nie ubiegają się o przyznanie świadczeń.
2. Komisja stypendialna UJ, komisja stypendialna UJ CM i koordynatorzy ds. stypendialnych
przygotowują w USOSweb wnioski studentów o przyznanie stypendium rektora do dnia
25 października.
§ 12
Do przyznawania stypendium rektora studentom pierwszego roku studiów pierwszego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich mają zastosowanie § 1, § 2 ust. 1 i 3 oraz § 11 ust. 1
pkt 3.
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