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Zarządzenie nr 4/2022 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 5 stycznia 2022 roku 

 
zmieniające zarządzenie nr 164/2020 z dnia 1 października 2020 roku  

w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 i 10, art. 86 ust. 1, art. 95 ustawy z dnia 20 lipca  
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),  
§ 25 pkt 3 i 13 oraz § 51 ust. 5 i 6 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
Zmienia się zarządzenie nr 164/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ten sposób, że w załączniku do zarządzenia: 
 
1) w § 3 ust. 3 w pkt 8 średnik zastępuje się kropką, a pkt 9 staje się ustępem 4;  

 
2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4 i 7, przysługują na studiach 
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 
2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 
świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4 i 7, tylko na jednym, wskazanym przez 
niego kierunku. 
3. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4 i 7, nie przysługują studentowi 
posiadającemu tytuł zawodowy: 

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 
2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego 
stopnia. 

4. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4 
i 7, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem 
że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 

1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów; 
2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

5. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy 
student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach 
prawa wynosi 11 albo 12 semestrów. 
6. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta 
semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie 
korzystania z urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do 
weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów, z wyjątkiem 
semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych 
po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.  
W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane 
równocześnie traktuje się jako jeden semestr. 
7. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu 
tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez 
dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio. 
8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali 
tytuły zawodowe za granicą. 
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9. Student skierowany na studia do innej uczelni w kraju lub za granicą (np. MostAR, 
Erasmus+), nie traci uprawnień do otrzymywania przyznanego świadczenia.”; 

 
3) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Osiągnięcia studenta, uzyskane w poprzednim roku studiów, oceniane są metodą 
punktową. Punkty przyznaje się osobno za: średnią z ocen, osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i sportowe.”; 

 
4) w § 23 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, student dostarcza osobom, o których mowa 
w ust. 4, w nieprzekraczalnym terminie do 7 października.  
7. Przydzielanie punktów za dodatkowe osiągnięcia studenta następuje do dnia 
17 października, po czym karta osiągnięć jest niezwłocznie przekazywana do 
dziekanatu.”; 

 
5) w § 28 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Cudzoziemcy studiujący na anglojęzycznych studiach drugiego stopnia mogą 
otrzymać stypendium Rektora wyłącznie na 2 roku studiów, według zasad określonych  
w rozdziale V. 
5. Listę rankingową, o której mowa w § 24 ust. 1, tworzy się spośród najlepszych 
studentów 2 roku studiów w liczbie 10% wszystkich studentów danego kierunku studiów 
anglojęzycznych.”; 
 

6) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie: 
 

„Załącznik nr 9 do Regulaminu świadczeń dla studentów UPP 

 
 

KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH 

Rodzaj osiągnięć 

(łącznie maksymalnie 20 pkt) 

Maksymalna 

liczba punktów 

autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach z Impact 
Factor i punktacją MNiSW, 

od 16 do 20 pkt 

autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych – rozdział w monografii, 
artykuł naukowy w innych czasopismach naukowych, 
udział w konferencjach naukowych zagranicznych – wygłoszenie referatu, 
uzyskane nagrody wynikające z działalności naukowej – międzynarodowe, 

od 11 do 15 pkt 

udział w projektach badawczych – istotny udział projekcie, 
udział w konferencjach naukowych krajowych – wygłoszenie referatu, 
udział w konferencjach naukowych zagranicznych – przedstawianie plakatu, 
uzyskane nagrody wynikające z działalności naukowej – ogólnopolskie, 

od 6 do 10 pkt 

autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych – artykuł popularno-naukowy, 
udział w projektach badawczych – praca o charakterze pomocniczym, 
udział w konferencjach naukowych krajowych – przedstawianie plakatu, 
uzyskane nagrody wynikające z działalności naukowej – uczelniane, 
praca w kole naukowym zwieńczona referatem przedstawianym na Sesji Kół 
Naukowych UPP, 
organizacja wydarzeń o charakterze naukowym i popularno-naukowym 

do 5 pkt 

 
 

KATALOG OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH 

Rodzaj osiągnięć 
(łącznie maksymalnie 15 pkt) 

Maksymalna 
liczba punktów 

laureaci i finaliści w konkursach, festiwalach, przeglądach, a także wyróżnieni, 
wykonania indywidualne i zbiorowe (muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, 
performatywne, plastyczne, fotograficzne, filmowe, instalacje w przestrzeni 
publicznej) – na arenie międzynarodowej 

od 11 do 15 pkt 



laureaci i finaliści w konkursach, festiwalach, przeglądach, a także wyróżnieni, 
wykonania indywidualne i zbiorowe (muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, 
performatywne, plastyczne, fotograficzne, filmowe, instalacje w przestrzeni 
publicznej) – na arenie ogólnopolskiej 

od 6 do 10 pkt 

laureaci i finaliści w konkursach, festiwalach, przeglądach, a także wyróżnieni, 
wykonania indywidualne i zbiorowe (muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, 
performatywne, plastyczne, fotograficzne, filmowe, instalacje w przestrzeni 
publicznej) – na arenie regionalnej i uczelnianej  

do 5 pkt 

 
 

KATALOG OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH 

Rodzaj osiągnięć  
(łącznie maksymalnie 15 pkt) 

Maksymalna 
liczba punktów 

Igrzyska olimpijskie/paraolimpijskie/głuchych – miejsca I-XVI 
Mistrzostwa Świata – miejsca I-VIII 
Mistrzostwa Europy – miejsca I-VI 
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata/Europy – miejsca I-III 
Igrzyska Europejskie – miejsca I-III 
Mistrzostwa Polski Seniorów – miejsce I 
Uniwersjada/Akademickie Mistrzostwa Świata/Akademickie Mistrzostwa Europy/ 
Europejskie Igrzyska Studentów – miejsca I-III 
oraz tak jak powyżej w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych 
Akademickie Mistrzostwa Polski – indywidualnie i drużynowo - miejsca I-III 
Akademicki Puchar Polski Zarządu Głównego AZS – drużynowo i indywidualnie – 
miejsca I-III 

od 11 do 15 pkt 

Igrzyska olimpijskie/paraolimpijskie/głuchych – miejsca poniżej XVI 
Mistrzostwa Świata – miejsca poniżej VIII 
Mistrzostwa Europy – miejsca poniżej VI 
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata/Europy – miejsca poniżej III 
Igrzyska Europejskie – miejsca poniżej III 
Mistrzostwa Polski Seniorów – miejsce I 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – miejsca I-III 
Uniwersjada/Akademickie Mistrzostwa Świata/Europy/Europejskie Igrzyska 
Studentów – miejsca poniżej III 
oraz tak jak powyżej w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych, 
Akademickie Mistrzostwa Polski – indywidualnie i drużynowo - miejsca poniżej III 
Akademickie Mistrzostwa Polski w typach uczelni – miejsca I-III drużynowo 
i indywidualnie 
Akademicki Puchar Polski Zarządu Głównego AZS – drużynowo i indywidualnie – 
miejsca poniżej III 
Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski i Poznania – miejsca I-III drużynowo 
i indywidualnie 

od 6 do 10 pkt 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – miejsca poniżej III 
Akademickie Mistrzostwa Polski w typach uczelni – miejsca poniżej III drużynowo 
i indywidualnie 
Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski i Poznania – miejsca poniżej III drużynowo 
i indywidualnie 
Inne zawody sportowe nie ujęte powyżej, z zastrzeżeniem udokumentowania 
wyniku 

do 5 pkt 

 

TRYB SKŁADANIA KART OSIĄGNIĘĆ STUDENTA 
 

Student opisuje swoje osiągnięcia w Karcie Osiągnięć Studenta (załącznik nr 3B do 
niniejszego Regulaminu) w sposób czytelny, z należytą starannością, dołączając dowody  
w postaci poświadczonych kopii zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów itp. 

Następnie wypełnioną kartę składa do 7 października (a dla rozpoczynających studia od 
semestru letniego – do 10 marca) odpowiednio do: 
 



 Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych; 

 Kierownika Centrum Kultury Studenckiej; 

 Prezesa Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego. 

Jeżeli student posiada więcej niż jeden rodzaj osiągnięć, wypełnia dla każdego z nich 
osobną Kartę. Student może uzyskać łącznie 50 punktów za dodatkowe osiągnięcia oraz 50 
punktów za średnią ocen, co daje łączną maksymalną liczbę 100 punktów. Punktowane są 
osiągnięcia afiliowane przy UPP. 

 

Przykład: student posiada osiągnięcia naukowe i artystyczne – składa jedną Kartę Osiągnięć 
do Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych oraz jedną Kartę do Kierownika 
Centrum Kultury Studenckiej.        
  
Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych – prof. dr hab. Piotr Szulc 
1. Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej – Collegium Maximum (ul. Wojska 

Polskiego 28, 60-637 Poznań) lub w sekretariacie Katedry Agronomii – Biocentrum  
(ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań). 

2. Dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną, decyduje data stempla pocztowego. 
3. Jeśli student jest współautorem publikacji naukowej musi być załączone oświadczenie 

o jego procentowym udziale. Do wniosku musi być dołączona kopia pierwszej strony tej 
publikacji. 

4. Pierwszej, wstępnej oceny punktowej osiągnięć studenta dokonuje osoba opiniująca.  
 
Kierownik Centrum Kultury Studenckiej – mgr Paweł Antkowiak 
1. Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w portierni Collegium Maximum  

(ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań). 
2. Dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną, decyduje data stempla pocztowego. 
3. Pierwszej, wstępnej oceny punktowej osiągnięć studenta dokonuje osoba opiniująca.  
 
Prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego – mgr Karolina Dopierała 
1. Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kultury Fizycznej (ul. Dojazd 7,  

60-995 Poznań). 
2. Dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną, decyduje data stempla pocztowego. 
3. Studenci startujący w zawodach innych niż akademickie są zobowiązani udokumentować 

wynik wyłącznie na podstawie oficjalnego komunikatu końcowego zawodów  
(nie wystarczy zaświadczenie z klubu/związku). Wyniki nieudokumentowane nie będą 
brane pod uwagę.”. 

 
§ 2 

Wprowadza się do stosowania tekst jednolity Regulaminu świadczeń dla studentów 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stanowiący załącznik do zarządzenia. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Rektor 
/-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz 


