
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów  Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w 

Katowicach 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW REKTORA W GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE 

HANDLOWEJ im. W. KORFANTEGO w KATOWICACH. 

 

I. ŚREDNIA OCEN 

1. Liczbą punktów w procesie przyznawania stypendium rektora w Górnośląskiej Wyższej Szkole 

Handlowej im. W. Korfantego, dla kryterium wysokiej średniej ocen jest różnica 

arytmetycznej średniej ocen, ustalanej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Studiów 

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, oraz liczby 4.00, pomnożona przez liczbę 100. 

2. W przypadku gdy student, składający wniosek o stypendium rektora, w okresie podlegającym 

weryfikacji pod kątem możliwości przyznania stypendium rektora odbywał kształcenie w 

uczelni, w której najwyższą oceną jest 6 lub 5,5, uzyskaną przez niego średnią zastępuje się 

odpowiednikami przeliczonymi według następujących wzorów: 

1) Ze skali ocen 2-6 

średnia_ocen = (średnia_ocen_obca*5)/6 

2) Ze skali ocen 2-5,5 

średnia_ocen = (średnia_ocen_obca*5)/5,5 

3. Za kryterium wysokiej średniej ocen można otrzymać od 0 do 100 punktów. 

4. Student, który uzyskał wpis warunkowy na kolejny rok studiów otrzymuje 0 punktów za 

kryterium wysokiej średniej ocen. 

 

II. Osiągnięcia naukowe1 

 

Typy osiągnięć naukowych Osiągnięcia Punkty 

Publikacje 1. Rozdział w 
recenzowanej książce o 
charakterze naukowym 
lub recenzowanej 
publikacji 
pokonferencyjnej 

 

 
 

 
10 

 

2. Artykuł naukowy w 
czasopiśmie naukowym, 
w tym zeszytach 
naukowych GWSH. 

 
5 

Przekłady 1. Przekład rozdziału 
książki, zamieszczony w 
recenzowanej książce o 
charakterze naukowym 

 
7 

                                                           
1 W uzasadnionych przypadkach organ odpowiedzialny za przyznawanie stypendium rektora może przyznać do 
100 pkt za niewymienione w tabeli osiągnięcie naukowe znacznej wagi. 



lub czasopiśmie 
naukowym. 

2. Przekład artykułu 
naukowego 
zamieszczonego w 
recenzowanej książce o 
charakterze naukowym 
lub czasopiśmie 
naukowym. 

 
 

3 

Konferencje naukowe 1. Czynny udział w 
konferencji 
naukowej o zasięgu 
międzynarodowym. 

 
10 

2. Czynny udział w 
konferencji 
naukowej o zasięgu 
krajowym. 

 
7 

3. Czynny udział w 
konferencji o 
zasięgu 
uczelnianym. 

 
4 

Konkursy naukowe 1. Miejsca I-III w 
konkursach o 
zasięgu 
międzynarodowym 
 

 
10 

2. Miejsca I-III w 
konkursach o 
zasięgu krajowym. 

 
7 

3. Wyróżnienie w 
konkursie o zasięgu 
międzynarodowym. 

 
7 

4. Wyróżnienie w 
konkursie o zasięgu 
krajowym. 

 
4 

 5. Miejsca I-III w 
konkursach o 
zasięgu regionalnym 
(co najmniej 
wojewódzkim) 

 
 

4 

 6. Wyróżnienie w 
konkursach o 
zasięgu regionalnym 
(co najmniej 
wojewódzkim) 

 
2 

 

III. Osiągnięcia artystyczne2 

Typy osiągnięć Osiągnięcia Punkty 

                                                           
2 W uzasadnionych przypadkach organ odpowiedzialny za przyznawanie stypendiów rektora, może przyznać do 
100 pkt za niewymienione w tabeli osiągnięcie artystyczne znacznej wagi. 



artystycznych 

Publikacje 1. Książka artystyczna 
(np. album z 
reprodukcjami lub 
przekład dzieła 
literackiego) 

 
 

10 

 2. Zamieszczenie dzieła 
artystycznego w 
publikacji zbiorowej. 

 
5 

Konkursy/festiwale 
artystyczne 

1. Miejsca I-III w 
konkursach lub 
festiwalach 
artystycznych o 
zasięgu 
międzynarodowym. 

 
 

10 

 2. Miejsca I-III w 
konkursach lub 
festiwalach 
artystycznych o 
zasięgu krajowym 

 
7 

 3. Miejsca I-III w 
konkursach lub 
festiwalach 
artystycznych o 
zasięgu regionalnym 
(co najmniej 
wojewódzkim) 

 
 

 
4 

Wystawy 1. Wystawienie dzieła na 
wystawie o zasięgu 
międzynarodowym. 

 
10 

 2. Wystawienie dzieła na 
wystawie o zasięgu 
krajowym. 

 
7 

 3. Wystawienie dzieła na 
wystawie o zasięgu 
regionalnym (co 
najmniej 
wojewódzkim) 

 
4 

 

IV. Osiągnięcia sportowe34 

 

Osiągnięcia Punkty 

Udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich 100 

Udział w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, 
Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy 

90 

                                                           
3 W uzasadnionych przypadkach organ odpowiedzialny za przyznawanie stypendium rektora może przyznać do 
100 pkt za niewymienione w tabeli osiągnięcie sportowe znacznej wagi. 
4 Przy obliczaniu punktów uprawniających do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów za 
osiągnięcia sportowe bierze się pod uwagę wyłącznie najwyżej punktowane osiągnięcie sportowe. Nie sumuje 
się punktów za poszczególne osiągnięcia sportowe. 



Uzyskanie klasy mistrzowskiej lub mistrzowskiej międzynarodowej. 90 

Udział w mistrzostwach Polski 70 

Miejsce I-V w Mistrzostwach Wojewódzkich 40 

Miejsce I-V w I lidze rozgrywek państwowych 70 

Miejsce VI – X w I lidze rozgrywek państwowych 65 

Miejsce X-XV w I lidze rozgrywek państwowych 60 

Miejsce I-V w II lidze rozgrywek państwowych 50 

Miejsce VI – X w II lidze rozgrywek państwowych 45 

Miejsce X-XV w II lidze rozgrywek państwowych 40 

Udział w Mistrzostwach Polski Uniwersytetów 45 

Reprezentowanie GWSH w Akademickim Związku Sportowym 20 

 


