Załącznik Nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

ZASADY OBLICZANIA ŚREDNIEJ OCEN,
WYKAZY OSIĄGNIEĆ NAUKOWYCH I SPORTOWYCH
ORAZ PRZYZNAWANYCH PUNKTÓW
I. Średnia ocen
1. Punkty za średnią ocen wyznaczane są od średniej 4,01 do 5,00, w skali ocen od 2 do 5 według zasady:

Średnia ocen
4,61 – 5,00
4,32 – 4,60
4,01 – 4,31

Liczba punktów
9
6
3

2. Średnia ocen poniżej 4,01 nie jest punktowana. Stypendium za średnią ocen nie może być przyznane za
rok powtarzany.
3. Arytmetyczną średnią ocen liczy się do dwóch miejsc po przecinku.
4. Średnią ocen oblicza się studentowi, z danego kierunku studiów z poprzedniego roku studiów:

a) z semestru zimowego i letniego – dla rozpoczynających studia w październiku,
b) z semestru letniego i zimowego – dla rozpoczynających studia w marcu,
c) z jednego semestru – w przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwał jeden
5.
6.
7.
8.
9.

semestr.
Przy obliczaniu średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny uzyskane z zaliczeń i egzaminów
z uwzględnieniem ocen niedostatecznych.
Przy obliczaniu średniej ocen uwzględnia się oceny z przedmiotów ponadprogramowych uzyskane
w poprzednim roku studiów w ramach indywidualnego planu studiów i programu kształcenia.
Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się uzyskanych ocen z przedmiotów wchodzących w skład
planu studiów na wyższym roku.
Przy obliczaniu średniej ocen z ostatniego roku (semestru) studiów nie wlicza się ocen wystawionych
przez promotora i recenzenta z pracy dyplomowej oraz ocen z egzaminu dyplomowego.
W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie roku studiów, z którego oblicza się średnią ocen na
inny kierunek studiów (w ramach Uczelni lub z innej szkoły wyższej), uwzględnia się oceny uzyskane
z przedmiotów:

d) zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym poprzednio studiował, jeżeli przedmioty
te są również ujęte w planie studiów i programie kształcenia kierunku, na który student się przeniósł,

e) zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi),
f) pozostałych, ujętych w planie studiów i programie kształcenia kierunku, na który student się
przeniósł.
10. Studentowi studiującemu dwie specjalności w ramach tego samego kierunku oblicza się średnią ocen
z obydwu specjalności łącznie.
11. Średnią ocen potwierdza na wniosku Referat ds. Nauczania.
12. Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni do PWSZ w Koszalinie lub zmienił kierunek studiów
w ramach PWSZ w Koszalinie, potwierdzenia średniej ocen na poprzednim roku i kierunku studiów,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokonuje Referat ds. Nauczania.
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II. Wykaz szczegółowych osiągnięć naukowych
1. Osiągnięcia punktowane są według poniższej skali:

Osiągnięcia naukowe

Liczba punktów

Publikacje naukowe recenzowanych
czasopismach naukowych o zasięgu, co najmniej
krajowym lub publikacje naukowe w formie książki

10

Wystąpienia w konferencjach naukowych
Nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu
międzynarodowym

8
3

III. Wykaz szczegółowych osiągnięć sportowych
1. Osiągnięcia punktowane są według poniższej skali:

Osiągnięcia sportowe
Udział w igrzyskach olimpijskich
Udział w igrzyskach świata
1 – 5 miejsce w mistrzostwach Europy
1 – 5 miejsce w mistrzostwach Polski

Liczba punktów
10
10
8
6

1 – 3 miejsce w akademickich mistrzostwach Polski

4

1 – 3 miejsce w mistrzostwach Polski AZS

3

2. Osiągnięcia ww. zawodach dla osób niepełnosprawnych są punktowane według powyższej zasady.

