
 

 

         ZAŁĄCZNIK NR 2 

KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, ARTYSTYCZNYCH, 

SPOTOWYCH 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

 

Punktacja za średnią ocen PKT 

Średnia ocen *20 – liczba punktów 
(z dokładnością do 4 cyfr po przecinku) 

Np. 5,000 

4,7600 

3,2100 

3,8030 

 

 

100,000 

95,200 

64,200 

76,060 

 

OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW 1 ROKU 1 STOPNIA LUB 

JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH* 

Lp. Nazwa osiągnięcia PKT 

1.  

 
Laureat olimpiady międzynarodowej albo laureat lub 

finalista olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w 

przepisach o systemie oświaty. 

Uprawnienia nie mają laureaci stopnia regionalnego. 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: dyplom z osiągniętego miejsca w 

olimpiadzie (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem).   

30 

2.  Medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł 

Mistrza Polski w danym sporcie 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie lub dyplom z zajętego 

miejsca (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 

oraz fotorelacja.  

30 

*Stypendium to można otrzymać tylko z jednego tytułu 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

Lp. Nazwa osiągnięcia PKT 

3.  Czynne uczestnictwo w konferencji naukowej w kraju: 

Prezentacja multimedialna, wygłoszenie referatu, prezentacja 

wyników badań, itp. 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) od organizatora konferencji 

potwierdzające wystąpienie lub zaświadczenie z uczelni i obowiązkowo 

program konferencji oraz krótkie streszczenie wystąpienia. 

20 

4.  Czynne uczestnictwo w konferencji naukowej za granicą: 

Prezentacja multimedialna, wygłoszenie referatu, prezentacja 

wyników badań, itp. 
 

35 



 

2 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) od organizatora konferencji 

potwierdzające wystąpienia lub zaświadczenie z uczelni i obowiązkowo 

program konferencji oraz streszczenie wystąpienia. 

 

5.  Publikacje (pierwsze miejsce na liście autorów) oraz 

artykuły naukowe w recenzowanych periodykach 

branżowych krajowych i międzynarodowych: 
 

(nie dotyczy!: gazet tj. wydawnictwa ciągłego, ukazującego się częściej niż 

raz w tygodniu najczęściej codziennie lub kolorowych gazet rozrywkowych 

lub publikacji internetowych o charakterze innym niż naukowy) 

 

 z listy ministerialnej, 

 periodyki naukowe, niewymienione w powyższych 

listach, 

 w ramach publikacji materiałów pokonferencyjnych. 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) od wydawcy (tytuł publikacji, 

tytuł artykułu, data wydania, numer ISSN) lub kserokopia pierwszej strony 

publikacji, strony tytułowej z numerem ISSN oraz spisu treści z danego 

periodyku potwierdzona za zgodnością z oryginałem. 

 

 

 

 

 

 

 

50 

40 

 

20 

6.  Publikacje (drugie i trzecie miejsce na liście autorów) oraz 

artykuły naukowe w recenzowanych periodykach 

branżowych krajowych i międzynarodowych: 
 

(nie dotyczy!: gazet tj. wydawnictwa ciągłego, ukazującego się częściej niż 

raz w tygodniu najczęściej codziennie lub kolorowych gazet rozrywkowych 

lub publikacji internetowych o charakterze innym niż naukowy) 

 z listy ministerialnej, 

 periodyki naukowe, niewymienione w powyższych 

listach, 

 w ramach publikacji materiałów pokonferencyjnych. 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) od wydawcy (tytuł publikacji, 

tytuł artykułu, data wydania, numer ISSN) lub kserokopia pierwszej strony 

publikacji, strony tytułowej z numerem ISSN oraz spisu treści z danego 

periodyku potwierdzona za zgodnością z oryginałem. 

 

 

 

 

 

 

30 

20 

15 

7.  Publikacje (czwarte i dalsze miejsce na liście autorów) oraz 

artykuły naukowe w recenzowanych periodykach 

branżowych krajowych i międzynarodowych: 
 

(nie dotyczy!: gazet tj. wydawnictwa ciągłego, ukazującego się częściej niż 

raz w tygodniu najczęściej codziennie lub kolorowych gazet rozrywkowych 

lub publikacji internetowych o charakterze innym niż naukowy) 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) od wydawcy (tytuł publikacji, 

tytuł artykułu, data wydania, numer ISSN) lub kserokopia pierwszej strony 

publikacji, strony tytułowej z numerem ISSN oraz spisu treści z danego 

periodyku potwierdzona za zgodnością z oryginałem. 

 

15 

8.  Samodzielna praca badawcza, członek zespołu naukowo-

badawczego: 

 

 



 

3 
 

(nie dotyczy!: programu MOST, Erasmus oraz badań w ramach prac 

dyplomowych) 

 samodzielna praca badawcza o zasięgu krajowym lub 

zagranicznym 

 członek zespołu badawczo-naukowego 

współpracującego z ośrodkami akademickimi lub 

naukowymi za granicą 

 członek zespołu badawczo-naukowego 

współpracującego z ośrodkami akademickimi lub 

naukowymi w kraju 

 członek zespołu badawczo-naukowego prowadzącego 

pracę wyłącznie na UKW 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenia (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) z uczelni lub z ośrodków 

naukowo-badawczych, z którymi student/student wraz z zespołem 

współpracuje w ramach prowadzonych badania oraz szczegółowe 

informacje dotyczące prowadzonych badań i roli studenta w tych badaniach. 

 

 pobyt na stypendium w ośrodku naukowym za granicą 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzające uzyskanie 

stypendium 

 staż naukowy zagraniczny 

 wyjazdy na międzynarodowe obozy badawcze 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzające staż/wyjazd na 

międzynarodowy obóz badawczy. 

 

 

50 

 

40 

 

 

30 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

30  

 

 

 

 

 

 

20 

15 

9.  Czynny udział w pracach naukowo-badawczych w kraju, 

który miał istotne znaczenie w ich rezultacie: 

 udział w pracach prowadzonych w ośrodkach 

akademickich i ośrodkach naukowo-badawczych w 

kraju  
(nie dotyczy!: działań prowadzonych wyłącznie na UKW) 

 udział w pracach prowadzonych wyłącznie na UKW 

pod opieką pracownika naukowego 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) kierownika projektu badawczego 

o udziale studenta w projekcie zawierające krótki opis wykonywanych 

badań 

 

 

15  

 

 

 

 

10 

10.  Udział w programach MOST i ERASMUS+ 10 

11.  Studia równoległe na drugim kierunku studiów z 

zastrzeżeniem uzyskania w poprzednim roku akademickim 

minimalnej średniej 4,0 na drugim kierunku studiów. 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie z dziekanatu danej uczelni 

wraz ze średnią uzyskaną za poprzedni rok akademicki.  

10 

12.  Zajęte miejsce w konkursach naukowych, olimpiadach: 

 o zasięgu ogólnopolskim 

 

20 



 

4 
 

 o zasięgu europejskim i ogólnoświatowym 

 udział w konkursach i olimpiadach o zasięgu 

europejskim i ogólnoświatowym 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie lub dyplom (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) od organizatora o 

zajętym miejscu (jeśli konkurs nie ma w nazwie krajowy/ogólnopolski lub 

europejski/międzynarodowy, itp. dodatkowo wymagane jest zaświadczenie, 

które umożliwi weryfikację). 

40 

10 

13.  Kursy dokształcające, studia podyplomowe 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie/dyplom (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 

5 

14.  Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka 

obcego co najmniej na poziomie B2 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: certyfikat (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) 

15 

15.  Czynny udział w kołach naukowych na UKW 
 

WYMAGANE DOKUMNETY: zaświadczenie od opiekuna koła o 

działalności studenta w kole oraz szczegółowe informacje nt. jego 

działalności w tym kole. 

*Maksymalnie można uzyskać 10 punktów. 

5* 

 

 

 

 

  



 

5 
 

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

Lp. Nazwa osiągnięcia PKT 

1.  Publikacja dzieł artystycznych na nośnikach posiadających numer 

ISSN lub ISBN lub ISAN lub ISMN: 
 

(tj. utwory literackie, wiersze, plakaty, obrazy, filmy, ścieżki dźwiękowe, wydanie 

gry planszowej/cyfrowej, scenariusze do gier tRPG, scenariusze LARPów, nie 

dotyczy!: gazet tj. wydawnictwa ciągłego, ukazującego się częściej niż raz w 

tygodniu najczęściej codziennie lub kolorowych gazet rozrywkowych lub publikacji 

internetowych o charakterze innym niż artystyczny). 

 

 w kraju 

 za granicą  
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) od wydawcy (tytuł publikacji, tytuł 

artykułu, data wydania, numer ISSN) lub kserokopia pierwszej strony publikacji, 

strony tytułowej z numerem ISSN oraz spisu treści z danego periodyku potwierdzona 

za zgodnością z oryginałem. 

 

 

 

 

 

 

 

30 

50 

2.  Zajęte miejsce (I-III) w konkursach i festiwalach artystycznych: 

 

 o zasięgu regionalnym (w obrębie województwa) 

 o zasięgu ogólnopolskim 

 o zasięgu europejskim i ogólnoświatowym 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie lub dyplom (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) od organizatora o zajętym 

miejscu (jeśli konkurs nie ma w nazwie krajowy/ogólnopolski lub 

europejski/międzynarodowy, itp. dodatkowo wymagana jest lista startowa w celu 

weryfikacji); nagranie występu lub  zdjęcia z danego występu. 

 

 

20 

40 

50 

3.  Otrzymanie nagrody grand prix w konkursach lub festiwalach 

artystycznych: 

 

 o zasięgu regionalnym  

 o zasięgu ogólnopolskim 

 o zasięgu europejskim lub ogólnoświatowym 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie lub dyplom (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) od organizatora o zdobyciu 

nagrody grand prix (jeśli konkurs nie ma w nazwie krajowy/ogólnopolski lub 

europejski/międzynarodowy, itp. dodatkowo wymagana jest lista startowa w celu 

weryfikacji); nagranie występu lub  zdjęcia z danego występu. 

 

 

20 

40 

50 

4.  Udział w konkursach i festiwalach artystycznych: 

 

 o zasięgu regionalnym 

 o zasięgu ogólnopolskim 

 o zasięgu europejskim i ogólnoświatowym 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie lub dyplom (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodnością z oryginałem) od organizatora o udziale w 

konkursie (jeśli konkurs nie ma w nazwie krajowy/ogólnopolski lub 

europejski/międzynarodowy, itp. dodatkowo wymagana jest lista startowa w celu 

weryfikacji). 

*Maksymalnie można uzyskać 15 punktów. 

 

 

5* 

10 

15 



 

6 
 

5.  Czynny udział w festiwalach, recitalach oraz występach w 

znaczących instytucjach kultury (tj. opera, filharmonia, teatr)  
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodnością z oryginałem) od organizatora o udziale ww. 

wydarzeniach. 

*Maksymalnie można uzyskać 15 punktów. 

5* 

6.  Organizacja wydarzenia kulturalnego o charakterze: 
(nie dotyczy!: wydarzeń związanych z planem studiów, obroną pracy dyplomowej) 

 lokalnym 

 ogólnopolskim  

 międzynarodowym 
 

WYMAGANE DOKUMNENTY: zaświadczenie (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodnością z oryginałem) od głównego organizatora z 

szczegółowym opisem zaangażowania studenta podczas wydarzenia (rodzaj 

obowiązków).  

 

5 

10 

15 

7.  Promocja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
(dotyczy: udział w współtworzeniu wydarzeń organizowanych przez Dział Promocji, 

Dział Osób Niepełnosprawnych oraz innych organizacji studenckich; nie dotyczy!: 

wymiany MOST oraz ERASMUS) 

*Maksymalnie można uzyskać 15 punktów. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona ze zgodnością z oryginałem) od głównego organizatora wydarzenia z 

ww. wraz z szczegółowym opisem zakresu obowiązków; fotorelacja z wydarzenia 

uwzględniająca studenta. 

 

5* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

Lp. Nazwa osiągnięcia PKT 

1. Udział w Igrzyskach Olimpijskich i Igrzyskach 

Paraolimpijskich 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie lub dyplom (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) od organizatora o 

zdobyciu nagrody; nagranie lub zdjęcia z udziału ww. zawodach. 

100 

2.  Zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w Mistrzostwach 

Europy, Mistrzostwach Świata, Akademickich 

Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach 

Świata, Uniwersjadzie, University Esport Masters oraz 

równorzędne dla osób z niepełnosprawnościami 

 

1 miejsce  

2 miejsce  

3 miejsce 

4 miejsce 

5 miejsce 

6 miejsce 

7 miejsce 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie lub dyplom (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) od organizatora o 

zdobyciu nagrody; nagranie lub zdjęcia z udziału ww. zawodach. 

 

 

 

 

 

 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

3. Zajęcie od pierwszego do siódmego miejsca w Mistrzostwach 

Polski i Akademickich Mistrzostwach Polski, Integracyjnych 

Mistrzostwach Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski w 

Sportach Elektronicznych: 

1 miejsce 

2 miejsce 

3 miejsce 

4 miejsce 

5 miejsce  

6 miejsce  

7 miejsce 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie lub dyplom (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) od organizatora o 

zdobyciu nagrody; nagranie lub zdjęcia z udziału ww. zawodach. 

 

 

 

 

50 

40 

30 

20 

15 

10 

5 

4. Zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w Akademickich 

Mistrzostwach woj. kujawsko-pomorskiego: 

 

1 miejsce 

2 miejsce 

3 miejsce 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie lub dyplom (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) od organizatora o 

zdobyciu nagrody; nagranie lub zdjęcia z udziału ww. zawodach. 

 

 

 

25 

20 

15 

5. Otrzymanie nagrody grand prix w zawodach  



 

8 
 

sportowych/esportowych: 

 

 o zasięgu regionalnym  

 o zasięgu ogólnopolskim 

 o zasięgu europejskim lub ogólnoświatowym 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie lub dyplom (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) od organizatora o 

zdobyciu nagrody grand prix (jeśli konkurs nie ma w nazwie 

krajowy/ogólnopolski lub europejski/międzynarodowy, itp. dodatkowo 

wymagana jest lista startowa w celu weryfikacji); nagranie lub zdjęcia z 

udziału ww. zawodach. 

 

 

20 

40 

50 

6.  Członkostwo w kadrze narodowej  
 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) związku sportowego. 

50 

7. Członkostwo w: 

 Najwyższej klasie rozgrywek sportowych/esportowych 

 I liga 

 II liga  

 KU AZS UKW 
  

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) związku sportowego. 

 

45 

35 

20 

10 

 


