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Załącznik nr 15 do Regulaminu świadczeń dla studentów 

 

 

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, ARTYSTYCZNYCH LUB 

SPORTOWYCH 

 

 

1. Na potwierdzenie średniej ocen oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych student 

zobowiązany jest dołączyć do wniosku, w zależności od rodzaju osiągnięcia, odpowiednie dokumenty, 

w szczególności: 

1) średnia ocen: 

- zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku studiów I stopnia – składa wyłącznie 

student pierwszego roku studiów II stopnia, który studia I stopnia ukończył na innej 

uczelni niż Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Od pozostałych studentów nie wymaga 

się zaświadczenia o średniej ocen. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 15 do 

niniejszego regulaminu. 

2) publikacje naukowe: 

- zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki, czasopisma, artykułu lub 

kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN; w przypadku 

rozdziału w książce dodatkowo strona tytułowa rozdziału i nazwiskiem autora; 

- zaświadczenie wydawnictwa internetowego potwierdzające publikację elektroniczną na 

stornie www z numerem ISSN czasopisma elektronicznego, nazwiskiem autora, 

tytułem i datę publikacji; 

- kserokopia artykułu zawierająca nazwisko autora i tytuł artykułu lub pierwsza strona 

publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym oraz stopka wydawnicza wydawnictwa 

z podanym numerem ISBN lub ISNN; 

3) udział w konferencji naukowej, sympozjum, sesji naukowej lub wystawie artystycznej: 

- zaświadczenie lub certyfikat od organizatora konferencji, sympozjum, sesji naukowej, 

w których będą podane: termin konferencji, sympozjum, sesji naukowej, tytuł 

wygłoszonego referatu lub tytuł przedstawionego posteru; 

4) opiekun sekcji koła naukowego: 

- zaświadczenie wystawione przez Opiekuna Koła Naukowego; 

5) zgłoszenie patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego: 

- zaświadczenie wydane przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego  

o posiadaniu patentu lub zatwierdzonego wzoru użytkowego lub zatwierdzonego 

wzoru przemysłowego; 

- zaświadczenie wydane przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego  

o zgłoszeniu patentu lub zatwierdzonego wzoru użytkowego lub zatwierdzonego 

wzoru przemysłowego; 

6) udział w projektach badawczych lub artystycznych: 

- oświadczenie kierownika projektu badawczego lub artystycznego o uczestnictwie 

studenta w projekcie, zawierający krótki opis wykonywanych badań oraz okres 

realizacji projektu; 
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7) nagrody za zajęcie miejsca 1-3 w konkursach i wystawach, np. nagroda za wygłoszony referat 

podczas sesji naukowej: 

- dokument potwierdzający udział w konkursie lub wystawie, zawierający informację  

o zasięgu konkursu lub wystawy (uczelniany, ogólnopolski lub międzynarodowy) oraz 

potwierdzenie znalezienie się w gronie osób nagrodzonych; 

8) udział w olimpiadach (dotyczy studenta pierwszego roku studiów I stopnia): 

- zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady międzynarodowej 

potwierdzające tytuł laureata; 

- zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady stopnia centralnego 

potwierdzające tytuł laureata lub finalisty; 

- zaświadczenie lub dyplom potwierdzający tytuł medalisty co najmniej 

współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie; 

9) status członka kadry narodowej: 

- zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu członka kadry narodowej; 

10) osiągnięcia sportowe: 

- zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowych miejsc 

w punktowanych zawodach sportowych. 

2. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na decyzję o przyznaniu stypendium rektora 

wymagają potwierdzenia innym dokumentem, niż wymienione w pkt 1, organ przyznający świadczenie 

może żądać okazania takiego dokumentu. 

3. W przypadku, gdy dokument potwierdzający dane osiągnięcie studenta został wydany w języku obcym, 

student składa dokument wraz z tłumaczeniem zwykłego tłumacza lub tłumacza przysięgłego. 

4. Student składa oryginały dokumentów wymienionych w pkt 1. Student może dołączyć również kopie 

dokumentów, wówczas oryginał należy przedłożyć do wglądu. 

 

 


