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Kryteria 2013/14  Max liczba pkt 500 

1. Wysoka średnia ocen:  Max 100 pkt 

Średnia ocen uzyskana na kierunku wiodącym – minimum 4,000:* 

- ZMIANA PRZEDZIAŁÓW  

Średnia ocen 4,000 – 4,250 pomnożona razy 5.  Max 21,25 

Średnia ocen 4,251 – 4,500 pomnożona razy 10.  Max 45 

Średnia ocen 4,501 – 4,750 pomnożona razy 15.  Max 71,25 

Średnia ocen 4,751 – 5,000 pomnożona razy 20.  Max 100 

2.  Osiągnięcia naukowe:  Max 200 pkt 

2a. Prace badawcze, naukowo-badawcze:  Max 35 

Samodzielne badanie.  20 

Współudział w badaniu z pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu 

Opolskiego.  

10 

Aktywna pomoc w prowadzeniu badań realizowanych przez pracownika 

naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego.  

5 

2b. Publikacje w czasopismach naukowych oraz pokonferencyjnych:  Max 35 

Własna/współautorstwo 

Powyżej 2 publikacji samodzielnych.  30/15 do max 

2 publikacje samodzielne.  20/10 

1 publikacja samodzielna.  10/5 

Publikacja wyników badań w czasopiśmie wydawanym przez instytut, koło 

naukowe działające na Uniwersytecie Opolskim lub w publikacja w 

czasopiśmie internetowym.  

5/2.5 

2c. Czynny udział w konferencjach naukowych (referaty):  Max 35 

Własny/współautorstwo 

Czynny udział w konferencji międzynarodowych.  20/10 

Czynny udział w konferencjach ogólnopolskich.  10/5 

Czynny udział w konferencjach studenckich.  3/1,5 

2d. Udział w warsztatach, szkoleniach, kursach:  Max 10 

Za każdy certyfikat (zaświadczenie) o ukończeniu warsztatów, szkoleń, kursów 

o charakterze naukowym lub organizowanych przez jednostki UO.  

2 

2e. Certyfikaty językowe:  20 

Certyfikat stopnia C2  15 

Certyfikat stopnia C1  10 

Certyfikat stopnia B2  5 

2f. Wymiany studenckie i zagraniczne:  Max 20 

Wymiana zagraniczna, co najmniej semestralna.  20 

Wymiana krajowa, co najmniej semestralna.  10 

Pozostałe wymiany studenckie (krajowe i zagraniczne).  5 

2g. Pozauczelniane stypendium, nagroda, wyróżnienie (za osiągnięcia o 

charakterze naukowym)  

Max 10 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendium Marszałka, 

etc.  

5 

2h. Współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi.  Max 20 

Współpraca z ośrodkami krajowymi.  10 

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi.  20 

2i. Inne osiągnięcia naukowe (niepokrywające się z pkt: 2a-2h)  Max 15 

Za każde poświadczone osiągnięcie o charakterze naukowym (np. 
sympozja)  

3 

 

 

 
 



3.   Osiągnięcia artystyczne:  Max 100 pkt 

3a. O zasięgu międzynarodowym.  Własne/współautorstwo 

Max 100 

Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursie,  

przeglądzie i festiwalu (o zasięgu międzynarodowym).  

100/80 

Publikacja/upowszechnienie osiągnięd artystycznych (o zasięgu 

międzynarodowym)  

80/60 

3b. O zasięgu ogólnopolskim.  Max 80 

Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach,  

przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim  

60/40 

Publikacja/upowszechnienie osiągnięć artystycznych o zasięgu  

ogólnopolskim  

40/20 

3c. O zasięgu wojewódzkim.  Max 40 

Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w  

konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim (lokalnym)  

20/10 

Publikacja/upowszechnienie osiągnięć artystycznych o zasięgu  

wojewódzkim (lokalnym)  

10/8 

3d. O zasięgu środowiskowym.  Max 25 

Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w  

konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu środowiskowym  

8/4 

Publikacja/upowszechnienie osiągnięć artystycznych o zasięgu  

środowiskowym  
3/1,5 

 
4. Osiągnięcia Sportowe*:  Max 100 pkt 

Kryteria 1-4 nie sumują się Max 100 

1. Medal Akademickich Mistrzostw Polski  100 

2. Awans do finału w dyscyplinach z systemem pośrednim  50 

3. Miejsce w pierwszej 10 w finale w dyscyplinach bezpośrednich  30 

4. Udział w Akademickich Mistrzostwach Polski  20 

 Max 40 

5. Udział w Opolskiej Superlidze Akademickiej  5 

6. Udział w Olimpiadzie, Złoty Medal Mistrza Polski  40 

 
Dyscypliny pośrednie: Badminton, Futsal kobiet i mężczyzn, Judo kobiet i mężczyzn, Koszykówka kobiet i 

mężczyzn, Piłka Nożna, Piłka ręczna kobiet i mężczyzn, Piłka Siatkowa kobiet i mężczyzn, Pływanie, Siatkówka 

Plażowa, Tenis, Tenis Stołowy  

 

Dyscypliny bezpośrednie: Aerobik Sportowy, Brydż, Biegi przełajowe, Ergometr Wioślarski, Jeździectwo, 

Kolarstwo Górskie, Lekka Atletyka, Narciarstwo, Snowboard, Szachy, Trójbój siłowy, Wspinaczka, Żeglarstwo  

 

*Wymóg minimalnej średniej ocen na kierunku wiodącym nie dotyczy studentów, wpisujących swe osiągnięcia 

do pkt 4: „Wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym”. Jednak w razie 

zachowania wymogu minimalnej średniej ocen przez ww. studentów, należy im doliczyć punkty za średnią ocen.  

 

 

 

Nie należy wykazywać działań prowadzonych w związku z przygotowaną przez studenta pracą dyplomową, 

bądź zaliczeniową, gdyż jest to element realizowanego programu studiów. 

 

Nie należy wykazywać osiągnięć, których realizacja wynikała z umowy o pracę, umowy zlecenie, bądź była 

działalnością zarobkową. 

 

Jedno osiągnięcie może być uwzględnione tylko raz w całym wniosku. Powtórzenia nie będą punktowane. 

 

Przypomina się, że student we wniosku składa oświadczenie, iż wszelkie informacje zawarte we wniosku 

są zgodne z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej. 

 

 


