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Zńączniknt 5

do Re gulaminu przllznaw ania pomo cy nate ńalnej
dla studentów UMw Łodzi

Kryteria punktacji osiągnięć studentów ubiegających się o typendium Rektora
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

I Zasady ogólne

1. Przy ocenie osiągnięć studentów bięrzę się pod uwagę 4
pop,rzedniego roku akademicki 8o, tj.: średnią ocen,
artystyQZnę.

kategorie osiągnięć - wył ąeznię z

Wszystkie osiągnięcia wymięnione w pkt 1 powinny by" udokumento
Liczba punktów uzyskanych w kńdej zkatęgorii podlega sumow
W kazdej podkategorii studęnt możę zgłosić tylko jedno osiągn[ęcie.
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jeĘa ,\ł"tB rankingu
punktów uzyskanych łącznię za wyniki we wszystkich wynffii kat riach.

6. W przypadku gdy podział procentowy (I0% studentów kĘde rakażdym roku)
nie wskazuje na całkowitą liczbę studentów upra ania stypendium
Rektora dla najlepszych studentów, dokonuje,_Ńlę punktów w dół do

całkowitej liczby.
7. Jeśli Liczba osób zakwalifikowanych do otrz ium Rekto ra przekroczy l0%

na danym kierunku na danym roku, to ib "Posiadająca taką samą liczbę
punktów, a znąduj ąca się na granicy

8. Łącz;na ltczba przyznanych stypendr P'izekraczać l0% liczby studentów
w Uniwersytecie Medy cznym.

9. Studenci kontynuuj ący studia effiie Medyczinym w Łodzi, po powrocie
z wymiany w ramach progr mogą ubiegać się o stypendium Rektora dla
najlepszych studentów jeże|i i wanych przez nichw trakcie wymiany punktów

Kryteria oceny

1. Średnia
któw anych za śrędnią ocen większą od3,51 jest kwadratem średniej

a

ku studiow;
przyznanych za średnią ocen mniej szą lub równą 3,5l jest rowna

1) lic

k
iej qNh;

'en wyliczana jest zgodnie z obowiwującym regulaminem studiów.

cia naukowe (maksymalnie 9 punktów):

a

)n
nle

ublikacje ( ku ):
Liczba punktów

prace przyjęte do druku
w poprzednim roku

akademickim

Autor na I. miejscu Autor na innym miejscu

w polskich czasopismach
z listy MNiSW lub
recęnzowanych
cz a s o p i sm ac h zagr aniczny ch

Liczba pkt czasopisma na liście
MNiSWx 0,6

Liczba pkt czasopisma na liście
MNiSW x 0,4
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Publikacje pokonferencyjne, wydane w formie suplementu do czasopisma z listy filadelfijskiej,
polskiego czasopisma z listy MNiSW lub recenzowanego czasopisma zagranicznego, nie są
ujęte w powyższym wykazie.

2) prace prezentowanę przez studenta, nagrodzone na konferencjach naukowych:

Stud. konferencje studenckie (tematyczne lub interdy
i międzynarodowe, ofg anizowane przez organizacje
Towarzystwa Naukowe, samorządy studentów, studenckie
Prof. stud. sesje studenckie na konferencjach
j edno stki, ni ebęd ącę organ izacjami studenckim i .

3) czynny udział (np. wystąpienie, plak"kŃ
naukowych:

*- Organizowanych przęz niestuden ystwa naukowe

ajowe juk
}Yil. Studenckie

garńzowanych przez

h, konferencjach i symp oąach

wystąpienia zgŁoszone w innych podkategoriach;

y
s

4) otrzymani antu n ego:
a) Di 3 pkt,
b)

3.

idualnego Toku Studiow - 0,5 pkt;
kołach naukowych:

niczący STN- 1 punkt,
wodni czący koła - 0,5 punktu;

Osiągnięcia sportowe (maksymalnie 9 punktów) :

1) osiągnięcia indywidualne

Konferencje I miejsce II miejsce ilI miej ce

Prof. Stud. Prof.
stud.

Prof. Stud. Prof.
stud.

Prof. Stud. Prof.
stud.

Tematyczne 7 ż 5 6 l 3 5..S*-

\\.ł\

0,5 ż

Interdyscyplinarne 4 ż W
i inne).

rofesionalnei*
Pręzentacja/ffi_. at

konfere

|rzys*ftWści - 3 pkt,
gt*"- 0,5 pkt,

Osiągnięcia indywidualne w zawodach : I

mieisce
II

mieisce
ilI

mieisce
IV-VI

mieisce
Udział

międzynarodowych* 9 7 5 4 2
krąiowych 7 5 4 ż
uczelnianych*** 6 4 2 l

Zał. 5- str. l z 3



2) osiągnięcia zespołowe

- 
klasyfikowanę ptzęz międzynarodowe związki sportowe ( np. MKOI, itp.);

**klasyfikowan 
e przez polskie związki sportowe ( np. PZPN ,PZKosz, itp) oruz w klasyfikacji

ogólnej Akademickich Mistrzostw Polski;
***klasyfikacja 

uczelni medycznych w Akademickich Mistrzostwach Polski
przez ZG AZS oraz Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych organiz uby
Uczęlniane AZS IJczęLni Me dycznych.

W przypadku zgłoszenia wyłącznie osiągnięć
uzyskać wię cęj niż 6 pkt;

na poziomie uczelni de'ńT nie możę

4.

3) dzińalność w organizacjach sportowych:
a) prezes AZS - 1 punkt,
b) koordynator sekcj i AZS - 0,5 punktt

Osiągnięcia aĘstyczne (maksymalnie 6

Osiągnięcia zespołowe w zawodach: I

mieisce
II

mieisce
ilI

mieisce
IV_VI

mieisce
TJdział

międzynarodowych 9 7 5 4 2

kraiowych 7 5 4 2

uczęlnianych*** 6 4 2 1

o

1) osiągnięcia indywidualne
lł r,

Osiągnięcia indywidualne na imprefu* *f,*rfrNffi II miejsce III miejsce
międzynarodorłM* 

'-'N
4 2

krąiowych -T :\'Riłl

l _ł l łdłł{q,_

sl ś$t}ri'r\\\:łłH
2 1

2 osiagniecia zes) ągruę Ń%
l}L\ -d

Osiągnięcia zes$ Towe ftŃrfuęzach: I miejsce II miejsce III miejsce

ffiffi,fr,ych 6 4 2
\W,.

/^ Js\rfS lt".

ta

[ąowy, 3 2 l

lnoĘl,w organ izacjach artysty cz;ny ch:
l ffiru UM w Łodzi- 1 punkt.
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