
Zarządzenie nr 102 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 15 września 2022 r. 

zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów  

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w porozumieniu z Parlamentem Samorządu 

Studenckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. 

W Regulaminie świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie, wprowadzonym zarządzeniem nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r., 

z późn. zm., wprowadza się zmiany: 

1) użyte w § 3 w ust. 1 i w § 4 w ust. 4 i 10 wyrazy „Samorządu Studentów ZUT” zastępuje się 

wyrazami „Samorządu Studenckiego ZUT”; 

2) w § 12: 

a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) uzyskał w roku studiów k-1 średnią ocen, nie niższą niż 4,10 lub posiada osiągnięcia 

naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej 

na poziomie krajowym;”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Wymóg progu średniej ocen 4,10 nie dotyczy studentów ubiegających się o stypendium 

rektora z tytułu uzyskanych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych, 

jednakże warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie w sumie minimum 4,10 pkt 

za te osiągnięcia oraz spełnienie warunku określonego w ust. 4 pkt 2.”; 

3) w § 13 w ust. 3 lit. a otrzymuje brzmienie:  

„a) uzyskał średnią ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia nie niższą niż 4,10;”; 

4) w § 14: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Do celów stypendialnych, przy obliczaniu średniej ocen bierze się pod uwagę wszystkie 

oceny, w tym oceny za praktyki zawodowe oraz ocenę za pracę dyplomową.”, 



b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. Średnią ocen większą lub równą 4,10 do celów stypendialnych przelicza się na punkty 

(przykład: średnia 4,73 odpowiada liczbie punktów równej 4,73).”, 

c) ust. 9 uchyla się; 

5) w § 15: 

a) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku uzyskania przez studenta wysokiej średniej ocen (większej lub równej 4,10) 

oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – punkty sumuje się.”, 

b) w ust. 6 Tabela 1 otrzymuje brzmienie: 

„Tabela 1 

Lp. Rodzaj osiągnięcia naukowego 
Liczba 

punktów 

1) 
członkostwo i aktywna praca w kole naukowym (badania, opracowanie ekspertyz, projektów, 

pełnienie funkcji przewodniczącego SKN) 
0,20 

2) 
odbyte studia częściowe w innej uczelni, trwające minimum semestr (np. ERASMUS, MOSTAR, 

MOSTECH) oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, które miały zostać zrealizowane na wyjeździe 
0,60 

3) 
praktyki lub staże zawodowe w projektach unijnych oraz w ramach programu IAESTE, trwające 

minimum 14 dni 
0,40 

4) 
artykuł naukowy/publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w JCR (Journal Citation Reports), tj. 

z Listy Filadelfijskiej 
5,00 

5) artykuł naukowy w zagranicznym czasopiśmie  2,00 

6) artykuł naukowy w krajowym czasopiśmie recenzowanym  0,70 

7) publikacja książkowa/monografia recenzowana 1,00 

8) rozdział w książce/monografii recenzowanej 0,80 

9) 
czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu międzynarodowym (tj. wygłoszenie referatu, 

zaprezentowanie posteru) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym 
0,70 

10) 
czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu krajowym (tj. wygłoszenie referatu, 

zaprezentowanie posteru) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym 
0,50 

11) 
czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu uczelnianym (tj. wygłoszenie referatu, 

zaprezentowanie posteru) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym 
0,20 

12) 
otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w międzynarodowym konkursie/konferencji naukowej 

zgodnej z kierunkiem studiów 
1,00 

13) 
otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie/konferencji naukowej zgodnej 

z kierunkiem studiów 
0,70 

14) otrzymanie I nagrody w Studenckiej Sesji Kół Naukowych ZUT 1,00 

15) otrzymanie II nagrody w Studenckiej Sesji Kół Naukowych ZUT 0,50 

16) otrzymanie III nagrody w Studenckiej Sesji Kół Naukowych ZUT 0,30 



Lp. Rodzaj osiągnięcia naukowego 
Liczba 

punktów 

17) 

dokonanie i zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 

przemysłowego celem uzyskania praw wyłącznych; patentu na wynalazek, prawa ochronnego na 

wzór użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy 

2,00 

18) 

– udział w grancie międzynarodowym, potwierdzony podpisaną umową 2,00 

– udział w grancie krajowym, potwierdzony podpisaną umową 1,00 

– udział w grancie uczelnianym, potwierdzony podpisaną umową 0,50 

a) w ust. 7 Tabela 2 otrzymuje brzmienie: 

„Tabela 2 

Lp. Rodzaj osiągnięcia artystycznego 
Liczba 

punktów 

1) indywidualna publikacja dzieł artystycznych (np. album, płyta)  0,50 

2) zespołowa publikacja dzieł artystycznych (np. album, płyta)  0,30 

3) 
prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej lub placówce 

o utrwalonym prestiżu artystycznym – indywidualna  
0,30 

4) 
prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej lub placówce 

o utrwalonym prestiżu artystycznym – zespołowa 
0,20 

5) 
prezentacja utworów muzycznych (np. koncert), kabaretowych, literackich itp. w instytucji 

artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym – indywidualna 
0,20 

6) 
prezentacja utworów muzycznych (np. koncert), kabaretowych, literackich itp. w instytucji 

artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym – zespołowa 
0,10 

7) otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie międzynarodowym – indywidualnie  0,40 

8) otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie międzynarodowym – zespołowo 0,20 

9) otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim – indywidualnie 0,30 

10) otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim – zespołowo 0,20 



b)  w ust. 8 Tabela 3 otrzymuje brzmienie: 

„Tabela 3 

Lp. 
Osiągnięcia sportowe – 

ranga zawodów  

Punktacja 

za 

uzyskane 

miejsce 1. 

Punktacja 

za 

uzyskane 

miejsce 2. 

Punktacja 

za 

uzyskane 

miejsce 3. 

Punktacja 

za 

uzyskane 

miejsce 4. 

Punktacja 

za 

uzyskane 

miejsce 5. 

Punktacja 

za udział 

1) 

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie lub 

Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy 

lub Uniwersjada 

3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,00 

2) 
Akademickie Mistrzostwa Świata lub 

Akademickie Mistrzostwa Europy 
2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 

3) Mistrzostwa Polski 2,00 1,90 1,80 1,00 0,90 0,80 

4) Akademickie Mistrzostwa Polski 1,80 1,50 1,40 1,30 1,20 0,50 

5) 

Mistrzostwa Województwa 

Zachodniopomorskiego (osiągnięcia 

indywidualne) 

0,70 0,60 0,50 – – – 

6) 

Akademickie Mistrzostwa Województwa 

Zachodniopomorskiego (osiągnięcia 

indywidualne) 

0,50 0,40 0,30 – – – 

7) 

Mistrzostwa Województwa 

Zachodniopomorskiego (osiągnięcia w grach 

zespołowych) 

0,60 0,50 0,40 – – – 

8) 

Akademickie Mistrzostwa Województwa 

Zachodniopomorskiego (osiągnięcia w grach 

zespołowych) 

0,50 0,40 0,30 – – – 

9) Czynny udział w grach zespołowych I i II ligi – – – – – 0,20 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2022 r. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 
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