
Załącznik nr 5 
                                                                                                                                 do Regulaminu Pomocy Materialnej 

 

Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 

oraz sposób ich opiniowania 

Kwestie przyznawania tych stypendiów regulują przepisy: 

• art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –

 Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 

• rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 1 września 2011 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom 

stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr  214, poz. 1270). 

 

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra 

Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student moŜe 

ubiegać się nie wcześniej niŜ po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi 

student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia 

studiów pierwszego stopnia. 

II. Warunki przyznawania stypendium ministra 

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 

moŜe być przyznane studentowi szczególnie wyróŜniającemu się w nauce lub posiadającemu 

wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. 

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego 

kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za 

wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba Ŝe kontynuuje on studia po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, 

jednakŜe nie dłuŜej niŜ przez okres trzech lat. Nie moŜe zatem otrzymać stypendium ministra 

osoba, która ukończyła juŜ jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub 



równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął 

naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.  

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, stypendium ministra na rok akademicki 

2014/2015 moŜe być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 

2013/2014, oraz: 

1)       szczególnie wyróŜniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią 

arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą 

studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku 

lub 

2)       uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na 

danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów 

międzykierunkowych – w okresie tych studiów. 

III. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków 

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę 

następujące osiągnięcia: 

• publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co 

najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie ksiąŜki; 

• udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy  

z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi; 

• autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru uŜytkowego; 

• wystąpienia na konferencjach naukowych; 

• nagrody i wyróŜnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym. 

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne brane są pod uwagę 

następujące osiągnięcia: 

• wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne; 

• udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z 

innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym; 

• autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru uŜytkowego; 



• nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym. 

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe brane są pod uwagę 

następujące osiągnięcia: 

• udział w igrzyskach olimpijskich; 

• udział w mistrzostwach świata; 

• 1 – 5 miejsce w mistrzostwach Europy; 

• 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata; 

• 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy; 

• 1 – 5 miejsce w uniwersjadzie; 

• osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych. 

Osiągnięcia sportowe powinny dotyczyć sportów, w których działają polskie związki 

sportowe. Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra 

Sportu i Turystyki. 

IV. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku 

1. W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od 

daty rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2014 r. 

2. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku będą brane pod 

uwagę osiągnięcia uzyskane od daty rozpoczęcia studiów pierwszego 

stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2014 r. 

3. W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w latach ubiegłych, nie 

będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu stanowiącego wówczas podstawę 

przyznania stypendium.  

4. Średnia ocen w ww. przypadkach będzie dotyczyła ostatniego zaliczonego roku 

studiów. 

V. Tryb składania wniosku przez studenta 

Student składa wypełniony wniosek o stypendium kierownikowi podstawowej 

jednostki organizacyjnej uczelni. Wniosek zawiera załączniki dokumentujące osiągnięcia 



studenta (rodzaje potwierdzeń osiągnięć – tabela w pkt. XI). w terminie do 30 września 2014 

r. 

VI. MoŜliwość składania kilku wniosków 

Stypendia ministra przyznawane są na kierunkach. Student moŜe przedstawić wnioski 

o stypendium ministra z tylu kierunków, na ilu studiuje, lecz otrzymać moŜe tylko jedno 

stypendium na wskazanym przez siebie kierunku studiów. Wniosek powinien zawierać 

osiągnięcia związane ze studiami na danym kierunku. 

JeŜeli student na jednym kierunku posiada jednocześnie osiągnięcia naukowe i 

sportowe albo naukowe i artystyczne albo artystyczne i sportowe, powinien przedstawić 

wniosek podając w nim osiągnięcia obu typów. 

VII. Tryb składania wniosków przez uczelnie 

Zgodnie z art. 178 ww. ustawy, o stypendium wnioskuje do Ministra Rektor uczelni. 

KaŜdy wniosek wymaga opinii rady wydziału uczelni. Opinia rady danego powinna dotyczyć 

wyłącznie kryteriów przyznania stypendium wskazanych w rozporządzeniu, co oznacza, iŜ 

moŜe negatywnie zaopiniować wnioski będące nisko w rankingu średniej ocen lub wnioski 

niezawierające wybitnych osiągnięć. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie 

pozytywnie zaopiniowane wnioski. 

VIII. Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku o stypendium ministra 

1. Informacje zawarte w pkt 1–10 wypełnia student. Powinny one dotyczyć danego 

kierunku studiów, a w przypadku indywidualnych studiów międzyobszarowych 

(prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych) – danych 

studiów. 

2. W pkt. 3 naleŜy podać nazwę kierunku studiów, a w przypadku indywidualnych 

studiów międzyobszarowych (prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów 

międzykierunkowych) – nazwę programu i realizowanych w jego ramach kierunków 

studiów. 

3. W pkt. 4 wniosku naleŜy podać datę rozpoczęcia studiów na danym kierunku 

(wskazanym w pkt. 3 wniosku). W przypadku studiów dwustopniowych na tym 

kierunku naleŜy podać datę rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia. 



4. W pkt. 5 wniosku naleŜy podać rok i poziom studiów zaliczony w roku akademickim 

2013/2014. 

5. W pkt. 6 wniosku naleŜy podać rok i poziom studiów rozpoczętych w roku 

akademickim 2014/2015. 

6. W pkt. 7 wniosku naleŜy podać planowany termin ukończenia studiów na danym 

kierunku – zgodny z regulaminem studiów. 

7. W pkt. 8 wniosku naleŜy wymienić dotychczas uzyskane stypendia ministra oraz inne 

stypendia, w tym przyznawane przez uczelnie. 

8. Pkt. 9.1. wniosku naleŜy wypełnić jedynie w przypadku, kiedy średnia ocen 

klasyfikowała studenta do grupy 5% najlepszych na danym kierunku. W tym punkcie 

naleŜy podać arytmetyczną średnią ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskaną w trakcie 

ostatniego zaliczonego w roku akademickim 2013/2014 roku studiów (wskazanego w 

pkt. 5 wniosku). 

9. Pkt. 9.2. wniosku naleŜy wypełnić jedynie w przypadku, kiedy średnia ocen 

klasyfikowała studenta do grupy 5% najlepszych na danym kierunku. W tym punkcie 

naleŜy podać wszystkie przedmioty realizowane w trakcie ostatniego zaliczonego roku 

studiów (wskazanego w pkt. 5 wniosku) wraz z ocenami z egzaminów i zaliczeń. 

10. W pkt. 10.1 naleŜy podać osiągnięcia usystematyzowane według kategorii wybitnych 

osiągnięć (poza sportowymi) w następującym układzie: 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

Kategoria osiągnięć nr 1 

a) opis osiągnięcia nr 1 

b) opis osiągnięcia nr 2 

c) … 

Kategoria osiągnięć nr 2 

a) opis osiągnięcia nr 1 

b) opis osiągnięcia nr 2 

c) … 

 



OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

Kategoria osiągnięć nr 1 

a) opis osiągnięcia nr 1 

b) opis osiągnięcia nr 2 

c) … 

Kategoria osiągnięć nr 2 

a) opis osiągnięcia nr 1 

b) opis osiągnięcia nr 2 

c) … 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

a) opis osiągnięcia nr 1 

b) opis osiągnięcia nr 2 

c) … 

• KaŜde z osiągnięć w ramach danej kategorii naleŜy oznaczyć kolejną literą alfabetu; 

• Wszelkie daty naleŜy podać w formacie dzień.miesiąc.rok; 

• Osiągnięcia naleŜy opisać i potwierdzić w następujący sposób: 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE: 

Kategoria 

osiągnięć 

Schemat opisu osiągnięć Rodzaj 

potwierdzenia 

Publikacje 

naukowe w 

recenzowanych 

czasopismach 

naukowych o 

zasięgu co 

najmniej 

krajowym lub 

• tytuł publikacji (artykułu/rozdziału/ksiąŜki), 

• miejsce publikacji (nazwa czasopisma/tytuł 

ksiąŜki), 

• rodzaj publikacji (artykuł w czasopiśmie/publikacja 

ksiąŜkowa/monografia/ publikacja 

pokonferencyjna/redakcja merytoryczna, etc.), 

• język publikacji, 

• autorstwo (jedyny autor/współautorstwo – 

• zaświadczenie 

wydawcy lub 

• kopia stron 

zawierających 

nazwisko 

autora, tytuł 

publikacji, 

nazwę 



publikacje 

naukowe w formie 

ksiąŜki 

procentowy wkład), 

• wydawnictwo, 

• data publikacji (data druku/data dostępu), 

• numer ISBN, ISSN (jeŜeli nadany). 

czasopisma 

lub ksiąŜki, 

miejsce i datę 

wydania, nr 

ISBN lub 

ISSN. 

Udział w 

projektach 

badawczych 

prowadzonych 

przez uczelnię lub 

we współpracy z 

innymi ośrodkami 

akademickimi lub 

naukowymi 

• okres uczestnictwa w projekcie, 

• nazwa jednostki uczelni lub instytucji prowadzącej 

lub uczestniczącej w projekcie, 

• pełniona funkcja w projekcie (kierownik 

projektu/główny wykonawca/wykonawca, etc.), 

• opis wykonywanych zadań, 

• cel i efekty udziału w projekcie. 

• zaświadczenie 

instytucji 

prowadzącej 

projekt lub 

• zaświadczenie 

kierownika 

projektu. 

Autorstwo lub 

współautorstwo 

patentu lub wzoru 

uŜytkowego 

• nazwa i opis przedmiotu patentu lub wzoru 

uŜytkowego, 

• data i miejsce rejestracji, 

• zasięg rejestracji (krajowy/międzynarodowy), 

• autorstwo (jedyny autor/współautorstwo – 

procentowy wkład). 

• zaświadczenie 

urzędu 

patentowego 

lub 

• wyciąg z 

ewidencji 

patentowej lub 

• zaświadczenie 

instytucji 

nadzorującej 

prace nad 

patentem lub 

wzorem 

uŜytkowym. 

Wystąpienia na 

konferencjach 

naukowych 

• data i miejsce konferencji, 

• nazwa konferencji, 

• zasięg konferencji 

(zagraniczna/międzynarodowa/ogólnopolska/środo

wiskowa, etc.), 

• Zaświadczenie 

organizatora 

konferencji 

lub 

• kopia 



  

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE: 

• rodzaj wystąpienia (wygłoszony 

referat/przedstawiona prezentacja, etc.) 

• tytuł wystąpienia, 

• samodzielność wystąpienia (indywidualne/grupowe 

– procentowy udział) 

• nagrody i wyróŜnienia za wystąpienie na 

konferencji. 

materiału 

pokonferencyj

nego 

zawierającego 

nazwisko 

osoby 

występującej 

lub 

• dyplom 

(certyfikat) 

z konferencji. 

Nagrody i 

wyróŜnienia w 

konkursach o 

zasięgu 

międzynarodowym 

• data i miejsce uzyskania nagrody lub wyróŜnienia, 

• nazwa konkursu, 

• uzyskane miejsce, 

• rodzaj nagrody lub wyróŜnienia 

(indywidualne/grupowe – procentowy udział), 

• liczba uczestników konkursu, 

• nazwa organizatora konkursu. 

  

• zaświadczenie 

organizatora 

konkursu lub 

• dyplom 

(certyfikat). 

Kategoria osiągnięć Schemat opisu osiągnięć Rodzaj potwierdzenia 

Wybitne dzieła 

artystyczne, w tym 

plastyczne, muzyczne, 

teatralne 

• tytuł dzieła artystycznego (pracy 

plastycznej/utworu muzycznego/ 

sztuki teatralnej, etc.), 

• miejsce publikacji lub prezentacji 

(nazwa wystawy/galerii/teatru/ 

festiwalu/miejsce i program 

koncertu, etc.), 

• data prezentacji lub publikacji 

dzieła, 

• numer ISAN (jeśli nadany) 

• opis dzieła, 

• samodzielność wystąpienia 

• zaświadczenie wydawcy 

lub 

• zaświadczenie 

organizatora (kuratora) 

lub 

• kopia (zdjęcie) dzieła 

artystycznego 



(indywidualne/grupowe – 

procentowy udział oraz rola). 

Udział w projektach 

artystycznych 

prowadzonych przez 

uczelnię lub we 

współpracy z innym 

ośrodkiem akademickim 

lub kulturalnym 

• okres uczestnictwa w projekcie, 

• nazwa jednostki uczelni lub 

instytucji prowadzącej  lub 

uczestniczącej w projekcie 

artystycznym, 

• pełniona funkcja w projekcie 

(kierownik projektu/główny 

wykonawca/wykonawca, etc. – 

procentowy udział), 

• opis wykonywanych zadań, 

• cel i efekty udziału lub 

współpracy. 

• zaświadczenie instytucji 

prowadzącej projekt 

artystyczny lub 

• zaświadczenie 

kierownika 

artystycznego projektu. 

Autorstwo lub 

współautorstwo patentu 

lub wzoru uŜytkowego 

• nazwa i opis przedmiotu patentu 

lub wzoru uŜytkowego, 

• data i miejsce rejestracji, 

• zasięg rejestracji 

(krajowy/międzynarodowy), 

• autorstwo (jedyny 

autor/współautorstwo – 

procentowy wkład). 

• zaświadczenie urzędu 

patentowego lub 

• wyciąg z ewidencji 

patentowej lub 

zaświadczenie instytucji 

nadzorującej prace nad 

patentem lub wzorem 

uŜytkowym. 

Nagrody w konkursach o 

zasięgu 

międzynarodowym 

• data i miejsce uzyskania nagrody, 

• nazwa konkursu, 

• uzyskane miejsce, jeśli ex aequo, 

to liczba osób, które zajęły to 

samo miejsce, 

• rodzaj nagrody 

(indywidualna/grupowa – 

procentowy udział), 

• liczba uczestników konkursu, 

• nazwa organizatora konkursu. 

  

• zaświadczenie 

organizatora konkursu 

lub 

• dyplom (certyfikat). 



 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: 

 

W pkt. 10.1 wniosku nie naleŜy podawać osiągnięć spoza katalogu wybitnych osiągnięć, np. 

• publikacji w toku (w druku, w recenzji), tj. prac naukowych, które nie zostały wydane 

drukiem lub udostępnione na stronie internetowej wydawnictwa, 

• udziału w projektach badawczych, które nie były prowadzone przez uczelnię, 

• udziału w pracach badawczych kół naukowych, 

• biernego udziału w konferencjach naukowych, 

• udziału w organizacji konferencji naukowych, 

• nagród i wyróŜnień w konkursach o zasięgu krajowym lub w eliminacjach do 

konkursów międzynarodowych, etc. 

 

Kategoria osiągnięć Schemat opisu osiągnięć Rodzaj potwierdzenia 

• udział w igrzyskach olimpijskich, 

• udział w mistrzostwach świata, 

• 1–5 miejsce w mistrzostwach 

Europy, 

• 1–5 miejsce w akademickich 

mistrzostwach świata, 

• 1–5 miejsce w akademickich 

mistrzostwach Europy, 

• 1–5 miejsce w uniwersjadzie, 

• osiągnięcia w ww. zawodach 

organizowanych dla osób 

niepełnosprawnych. 

• data zawodów, 

• uzyskane miejsce w zawodach, 

• indywidualnie czy druŜynowo, 

• nazwa zawodów, 

• dyscyplina sportowa, 

• kategoria wiekowa. 

• data zawodów, 

• uzyskane miejsce 

w zawodach, 

• indywidualnie czy 

druŜynowo, 

• nazwa zawodów, 

• dyscyplina 

sportowa, 

• kategoria wiekowa. 

Zaświadczenie właściwego 

polskiego związku 

sportowego,  

a w przypadku mistrzostw 

akademickich – zaświadczenie 

AZS. 



Ww. aktywności mogą być ewentualnie ujęte w pkt. 10.2. 

1. W pkt. 10.2 moŜna podać informacje dodatkowe, np. posiadane tytuły zawodowe, 

członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach o charakterze naukowym, 

artystycznym lub sportowym, posiadane certyfikaty, a takŜe inne osiągnięcia 

niestanowiące wybitnych osiągnięć wymienionych w § 2 ust. 2–4 rozporządzenia. 

 

Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w 

WyŜszej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu 

1. Grupę 5% najlepszych studentów danego kierunku w danym roku akademickim ustala 

się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z zaliczeń i egzaminów uzyskanych 

przez studenta, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim. 

2. Podstawą do ustalenia grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku studiów jest 

liczba studentów wg sprawozdania GUS S-10 na dzień 30 listopada roku 

akademickiego, z którego brana jest średnia arytmetyczna. 

3. Grupę 5 % najlepszych studentów danego kierunku w danym roku akademickim 

wyłania się łącznie dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych i osobno dla 

studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

4. W przypadku gdy przy ustalaniu grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku na 

ostatniej pozycji z identyczną średnia ocen znajdzie się więcej niŜ jeden student, to na 

listę wpisuje się wszystkich studentów posiadających tę samą średnią ocen. 

5. Przy obliczaniu liczby studentów danego kierunku odpowiadającej grupie 5 % 

zaokrągla się w górę do pełnej liczby całkowitej. 

6. Listy zawierające grupę 5% najlepszych studentów sporządzają  pracownicy 

dziekanatu kaŜdego z wydziałów na dzień 30 września. 

7. Lista poszczególnych kierunków powinna zawierać dane: 

• nazwisko i imię studenta 

• numer albumu 

• średnią ocen. 

8. Nie sporządza się w/w listy rankingowej w przypadku, gdy nie wpłynie Ŝaden wniosek 

o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia z tytułu średniej ocen. 


