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Katalog osiągnięć naukowych, artystycznych  

oraz sportowych 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 

 

 

 

Punktacja za średnią ocen PKT 

Średnia ocen *10 – liczba 

punktów 

(z dokładnością do 4 cyfr po 

przecinku) 

 

 

 

 

Np. 5,000 

4,7600 

3,2100 

3,8030 

50,000 

47,600 

32,100 

38,030 

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

 

Lp. Nazwa osiągnięcia PKT 

1. Czynne uczestnictwo w konferencji naukowej w kraju: 

Prezentacja multimedialna, wygłoszenie referatu, prezentacja 

wyników badań, itp. 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub 

10 
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kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) od 

organizatora konferencji potwierdzające wystąpienie lub 

zaświadczenie z uczelni i obowiązkowo program konferencji 

oraz streszczenie wystąpienia 

2. Czynne uczestnictwo w konferencji naukowej za granicą: 

Prezentacja multimedialna, wygłoszenie referatu, prezentacja 

wyników badań, itp. 

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 

25 

3. Publikacje (pierwsze miejsce na liście autorów) oraz artykuły 

naukowe w recenzowanych periodykach branżowych: 

(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 filadelfijskiej, 

● z listy ministerialnej, 

● periodyki naukowe, nie wymienione 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 

 

 

 

 

 

80 

50 

40 

20 

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

artykuły naukowe w recenzowanych periodykach 

branżowych: 

(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 filadelfijskiej, 

● z listy ministerialnej, 

 

 

 

 

 

50 
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● periodyki naukowe, nie wymienione 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 

10 

 

5 

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

artykuły naukowe w recenzowanych periodykach 

branżowych: 

 (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  
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6. Czynne prowadzenie warsztatu naukowego oraz wygłoszenie 

prezentacji na pokazach, prelekcjach o charakterze naukowym 

(nie dotyczy!: uczestnictwa jako słuchacz w warsztatach, szkoleniach, 

pokazach, prelekcjach i konferencjach,. 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) od 

organizatora pokazów, prelekcji lub zaświadczenie z uczelni 

wraz z programem. W przypadku Bydgoskiego Festiwalu 

Nauki wymagane jest zaświadczenie z Biura upowszechniania 

Nauki 

10 

7. Aktywność i zaangażowanie w Bydgoskim Festiwalu Nauki.  

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał) od 

organizatora Bydgoskiego Festiwalu Nauki. 

5 

8. Praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych w 

kraju: 

(nie dotyczy!: programu MOST oraz badań w ramach prac dyplomowych) 
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● współpraca z innymi ośrodkami akademickimi w kraju lub 

ośrodkami naukowymi 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenia (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) z obu 

uczelni lub z ośrodka naukowo-badawczego, w którym 

prowadzono badania. 

● prace prowadzone wyłącznie na uczelni macierzystej 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 

 

30 

 

 

 

 

 

15 

9. Praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych za 

granicą: 

(nie dotyczy!: programów międzynarodowej wymiany studenckiej) 

● ciągła współpraca w programie naukowo-badawczym z 

ośrodkiem akademickim za granicą (granty, projekty, badania) 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenia (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) z obu 

uczelni 

● pobyt na stypendium w ośrodku naukowym za granicą 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 

potwierdzające uzyskanie stypendium 

● wyjazdy na międzynarodowe obozy badawcze 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 

potwierdzające wyjazd na międzynarodowy obóz badawczy. 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

30 
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10. Studia według Indywidualnego Planu Studiów i Programu 

Nauczania – zgodnie z §16 Regulaminu Studiów Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego 

(nie dotyczy programu Indywidualnej Organizacji Studiów – §17 

20 
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Regulaminu Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego). 

11. Udział w programach MOST i ERASMUS 10 

12. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języków 

obcych co najmniej na poziomie C1 w skali globalnej 

biegłości językowej według „Common European Framework 

of Reference for Languages: learning, teaching, assessment – 

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, 

nauczanie, ocenianie”. 

(Wydanego przez Certyfikowany Ośrodek) 

WYMAGANE DOKUMENTY: kserokopia certyfikatu 

potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

10 

13. Uzyskanie certyfikatu, wydanego przez akredytowaną 

instytucję naukową, potwierdzającego ukończenie kursu 

dokształcającego o charakterze naukowym, którego zdobycie 

wymagało nakładu pracy studenta odpowiadającego 

minimum 250 godzinom (5 punktów ECTS) 

(Nie dotyczy!: kursów nie mających charakteru naukowego i nie kończących 

się uzyskaniem certyfikatu) 

WYMAGANE DOKUMENTY: kserokopia certyfikatu 

potwierdzona za zgodność z oryginałem.  

10 

14.  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.  

 

5 

15. Zajęte miejsce w konkursach naukowych, olimpiadach: 

(I miejsce/ II miejsce/ III miejsce/ wyróżnienie)  

● o zasięgu lokalnym (w obrębie miasta)  

● 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 

 

 

6/4/2/1 

20/15/10/5 

50/40/30/20 

80/75/70/65 
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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). 

16. Udział w konkursach naukowych, 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). 

 

 

 

 

20 
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OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

 

Lp. Nazwa osiągnięcia PKT 

1. Wykonanie utworów muzycznych, kabaretowych, teatralnych, 

literackich lub prezentacja prac artystycznych o uznanej randze 

artystycznej: 

● w kraju 

● za granicą 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie/ dyplom (oryginał 

lub kserokopia potwierdzona za zgodność 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). 

nie dotyczy: koncertów dyplomowych oraz aktywności objętej 

planem studiów.  

 

 

 

10 

20 

2. Publikacja dzieł artystycznych na nośnikach posiadających 

numer ISSN lub ISBN lub ISAN lub ISMN lub w uznanych 

firmach fonograficznych: 

(tj. utwory muzyczne, wiersze, plakaty, obrazy, filmy, ścieżki dźwiękowe, 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 lub płyty 

CD/DVD, strony tytułowej z numerem ISSN oraz spisu treści z 

danego periodyku potwierdzona za zgodnością z oryginałem 

 

 

 

 

 

30 

50 

3. Zajęte miejsce w konkursach i festiwalach artystycznych: 

(I miejsce/ II miejsce/ III miejsce/ wyróżnienie)  

● o zasięgu lokalnym (w obrębie miasta)  

 

 

6/4/2/1 
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● 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). 

20/15/10/5 

50/40/30/20 

80/75/70/65 

4. Udział w konkursach i festiwalach artystycznych: 

● o zasięgu ogólnopolskim 

● o zasięgu europejskim i ogólnoświatowym 

WYMAGANE DOKUMENTY: zaświadczenie lub dyplom 

(oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność 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). 

 

10 

20 
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 

Lp. Nazwa osiągnięcia PKT 

1.  Aktywność i zaangażowanie na rzecz sportu UKW w Bydgoszczy 5 

1. Udział w Igrzyskach Olimpijskich i Igrzyskach Paraolimpijskich 100 

2. Udział w Mistrzostwach Świata, Europy, Akademickich 

Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy, 

Uniwersjadzie.  

80 

3 Udział w zawodach wymienionych w punkcie 2 dla osób 

niepełnosprawnych. 
80 

4.  Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS oraz Mistrzostwa Polski 

Juniorów dla osób niepełnosprawnych : 

1 - 3 miejsce 

4 – 6 miejsce 

7 – 8 miejsce 

 

 

30 

20 

10 

5. Zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w Mistrzostwach 

Polski i Akademickich Mistrzostwach Polski: 

1 miejsce 

2 miejsce 

3 miejsce 

 

 

45 

40 

25 

6. Zajęcie od czwartego do ósmego miejsca w Mistrzostwach Polski i 

Akademickich Mistrzostwach Polski: 

4 miejsce 

5 miejsce 

6 miejsce 

7 - 8 miejsce 

 

 

20 

15 

10 

5 

7. Udział w rozgrywkach I i II ligi związku sportowego KU AZS 

UKW 

 

 



10 

I liga  

II liga 

25 

20 

8. Zajęcie od pierwszego do szóstego miejsca w Akademickich 

Mistrzostwach woj. kujawsko-pomorskiego: 

1 miejsce 

2 miejsce 

3 miejsce 

4 - 6 miejsce 

 

 

25 

20 

15 

5 

 


