
Załącznik nr 2  

do Regulaminu Funduszu Stypendialnego SEP im. Jacka Szpotańskiego 

 

Kryteria oceny dorobku  

2.1. Ocena profesjonalna: średnia ocen za pełny okres studiów potwierdzona 

przez dziekanat lub ocena zawodowa z uzasadnieniem (maksymalnie 40 pkt.) 
 

skala ocen od 2 do 5 

średnia punkty 
od 4,00 do 4,40 25 
od 4,41 do 4,70 30 
od 4,71 do 4,90 35 
od 4,91 do 5,00 40 

 

2.2. Rezultaty pracy naukowej lub zawodowej (maksymalnie 20 pkt.) 

a) artykuły opublikowane w czasopismach naukowych i zawodowych, 

b) referaty opublikowane w materiałach konferencji międzynarodowych i krajowych, 

c) referaty wygłoszone na konferencjach, seminariach i sympozjach, 

d) zgłoszone patenty, wzory użytkowe i wnioski racjonalizatorskie, 

e) udział w pracach badawczych i naukowo-technicznych realizowanych w jednostkach 

organizacyjnych uczelni w ramach działalności statutowej i grantów, 

f) udział w pracach realizowanych na rzecz przemysłu elektrotechnicznego, 

g) praca w kołach naukowych i innych kołach zainteresowań, 

h) potwierdzone osiągnięcia i sukcesy zawodowe. 

 

2.3. Szczególne osiągnięcia naukowe lub zawodowe (maksymalnie 20 pkt.) 

a) wyniki w nauce, 

b) nowatorskie projekty lub osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe, 

c) osiągnięcia dydaktyczne, 

d) wyróżnienia i nagrody, 

e) rekomendacje. 

 

2.4 Wyniki pracy na rzecz środowiska i społeczności elektryków (maksymalnie 

20 pkt.) 

a) funkcje pełnione w SEP, w samorządach lub stowarzyszeniach naukowo-technicznych, 

organizacjach studenckich, kołach naukowych lub innych, 

b) indywidualne wyniki osiągnięte w działalności społecznej, 

c) udział i osiągnięte rezultaty we współpracy międzynarodowej, 

d) wyniki uzyskane w ramach praktyk zawodowych, 



e) uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach naukowych lub zawodowych, 

f) udział w pracach komitetów organizacyjnych seminariów, konferencji i ważniejszych 

wydarzeń. 

 

2.5. Potwierdzona znajomość języków obcych (maksymalnie 20 pkt.) 

a) uzyskane certyfikaty, 

b) znajomość języków obcych potwierdzona przez lektora. 

 

2.6.  Osiągnięcia dydaktyczne (maksymalnie 20 pkt.) 

a) pełnienie obowiązków asystenta stażysty, 

b) przygotowanie stanowisk laboratoryjnych i pomocy dydaktycznych, 

c) przygotowanie prezentacji dydaktycznych lub innych materiałów, 

d) prowadzenie kursów i szkoleń. 

 

2.7. Osiągnięte wyniki w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji 

(maksymalnie 20 pkt.) 

a) studia na drugim kierunku lub studia podyplomowe, 

b) zrealizowanie więcej niż rocznego programu nauczania w przeciągu jednego roku, 

c) indywidualny tok nauczania, 

d) odbyte kursy i szkolenia zawodowe, 

e) inne formy poszerzania kwalifikacji. 

 

2.8. Inne udokumentowane osiągnięcia związane z działalnością statutową SEP, 

innych stowarzyszeń lub z aktywnością zawodową (maksymalnie 20 pkt.). 

 

UWAGI DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI: 

 

1. Wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty powinny zostać przesłane w formie jednego 

pliku PDF.  

2. Informacje zawarte w kwestionariuszu o stypendium powinny być wypełnione w sposób 

rzetelny i potwierdzone w miarę możliwości przez odpowiednie władze lub instytucje. 

3. Jeśli przedstawiono informacje nt. udziału w jakiś pracach/inicjatywach należy określić 

w jakim wymiarze czasowym została ona wykonywana i jakie pełniło się w niej role, 

stanowisko bądź funkcje. 

4. Na podstawie Kryteriów Oceny Dorobku (Załącznik nr. 2), każdy ze zgłaszających się 

zobowiązany jest do utworzenia indywidualnego zestawienia osiągnięć wg. określonych 

w załączników punktów i podpunktów.  


