
Zał. 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych z Funduszu Stypendialnego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

 

 

KRYTERIA OCENY DOROBKU STUDENTÓW 

1. Średnia ocen za ostatni rok nauki (max 30 pkt.)  

W przypadku maksymalnej oceny 5.0. 
średnia punkty 

 

 

od 4,00 do 4,40 10 

od 4,41 do 4,70 15 

od 4,71 do 4,90 20 

od 4,91do 5,00 30 

 
W przypadku maksymalnej oceny 5.5. 

średnia punkty 

 

 

od 4,00 do 4,49 10 

od 4,50 do 4,79 15 

od 4,80 do 4,99 20 

od 5,00 do 5,50 30 

2. Praca naukowa (max 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. 

3. Udział w procesie dydaktycznym (max 10 pkt.) 

a) pełnienie obowiązków asystenta-stażysty, 

b) udział w przygotowaniu stanowisk laboratoryjnych i pomocy dydaktycznych 
(zaświadczenie od prowadzącego zajęcia), 

c) przygotowanie prezentacji dydaktycznych lub innych materiałów (zaświadczenie od 
prowadzącego zajęcia).  

4. Potwierdzona znajomość języków obcych (max 10 pkt.) 

a) uzyskane certyfikaty (kserokopia), 

b) znajomość języków obcych potwierdzona przez nauczyciela lub lektora (zaświadczenie). 

5. Praca na rzecz środowiska i społeczności elektryków (max 30 pkt.) 

a) wyniki osiągnięte na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym w działalności społecznej na rzecz 

SEP, w samorządach, organizacjach studenckich,  

b) udział we współpracy międzynarodowej realizowanej przez uczelnię, SEP lub inną organizację, 

c) rezultaty uzyskane w trakcie odbywania praktyk zawodowych, 

d) wyniki osiągnięte w konkursach, 

e) udział w pracach komitetów organizacyjnych konferencji i ważniejszych imprez studenckich. 
 

 

Uwaga: W przypadku studentów studiów I st., którzy rozpoczęli naukę na II st. w tym samym 

roku należy uwzględnić średnia za ostatni semestr studiów I st., oraz pierwszy semestr II. st. 
 


