
REGULAMIN 
OCENY DZIAŁALNO ŚCI KÓŁ NAUKOWYCH  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU 
 
 

§ 1 
1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania punktów za działalność kół 

naukowych działających w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  
w Raciborzu.  

2. Nadzór nad działalnością kół naukowych sprawuje Prorektor ds. dydaktyki i 
studentów. 

3. Przez Komisj ę ds. Oceny Kół Naukowych (zwan ą dalej Komisj ą) należy 
rozumieć zespół powoływany na okres kadencji przez Rektora Uczelni, 
składający się z nauczycieli akademickich, po jednym z każdego kierunku 
studiów co najmniej ze stopniem naukowym doktora, który nie jest opiekunem 
koła naukowego, 

4. Przez „działalno ść koła”  (zwaną dalej działalnością) należy rozmieć wszelką 
udokumentowaną aktywność przejawiającą się w formach wskazanych w 
niniejszym regulaminie w §3.  

§2 
1. Ocenie podlega działalność kół naukowych, która została zrealizowana w 

danym roku kalendarzowym. Termin składania sprawozdań z działalności koła 
naukowego za dany rok (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 
Regulaminu), upływa 15 stycznia roku następnego. Po upływie tego terminu 
działalność nie będzie podlegała ocenie.  

2. Komisja zobowiązana jest do oceny działalności kół naukowych i przyznania 
punktów w terminie do 31 stycznia każdego roku.  

3. Sumę uzyskanych przez koło punktów zatwierdza Przewodniczący Komisji 
celem ustalenia wysokości przyznanych środków finansowych dla   
naukowego.  

4. Każda aktywność przedstawiona w sprawozdaniu musi być udokumentowana.     
5. Koło naukowe rozpoczynające działalność w danym roku kalendarzowym 

otrzymuje:  
a). kwotę 600,00 złotych, o ile rozpoczęło działalność przed 30 czerwca; 
b). kwotę 300,00 złotych, o ile rozpoczęło działalność po 30 czerwca. 

6. Działalność, o której mowa w §1ust.4, z której zrezygnowano, nie podlega 
ocenie bez względu na stopień zaawansowania  prac.  

7. W przypadku podania nieprawdziwych informacji w sprawozdaniu Komisja ma 
prawo odmówić oceniania danej aktywności.  

8. W przypadku nieprawidłowej klasyfikacji danej aktywności koła wskazanej w 
sprawozdaniu z działalności koła, Komisja ma prawo dokonać zmiany 
klasyfikacji.  

9. Dana aktywność może być zgłoszona tylko jeden raz i tylko przez jedno koło 
naukowe.  

10. Członkowie Komisji nie są upoważnieni do upowszechniania danych 
kontaktowych zawartych w sprawozdaniach.  

 
 
 



 
§3 

1. Przydział środków finansowych na działalność koła naukowego, o której mowa 
w  §1ust.4 następuje według poniższych zasad:  
1.1. Koło naukowe rozpoczynające działalność w danym roku 

kalendarzowym otrzymuje:  
a). kwotę 600,00 złotych, o ile rozpoczęło działalność przed 30 
czerwca; 
b). kwotę 300,00 złotych, o ile rozpoczęło działalność po 30 czerwca. 

1.2. W kolejnych latach działalności koła naukowego wysokość przyznanych 
środków finansowych uzależniona jest od uzyskanych punktów za 
osiągnięcia w poprzednim roku:    

 
Aktywno ść koła naukowego Punktacja (maksymalna liczba 

punktów) 
1. Działalność naukowa 45 pkt 
2. Udział w konferencjach i innych 
wydarzeniach związanych z realizacją 
celów koła:  
2.1. Konferencje 
2.2. Wydarzenia (wystawy, konkursy, 
zawody) 

 
 
 
15 pkt 
30 pkt 

3. Warsztaty 35 pkt 

4. Szkolenia dla studentów/uczniów   5 pkt 

5. Wycieczki tematyczne dla uczniów   5 pkt 

6. Uczestnictwo w konferencjach, 
seminariach, szkoleniach, Festiwalu 
Nauki, Raciborskim Pikniku Naukowym 

  5 pkt 

7.Czynne uczestnictwo w wydarzeniach, 
w których uczestniczy PWSZ w 
Raciborzu (np. targi edukacyjne, Dni 
Otwarte, Igry, akcje dawcy szpiku, 
Szlachetna Paczka) 

  6 pkt za jedna akcję  

8. Informacje w mediach na temat koła 
naukowego 

 do 2 pkt 

 
 

§3 
1. Podział środków finansowych następuje raz w roku w pierwszym jego 

kwartale, na podstawie punktowej oceny aktywności koła w roku ubiegłym. 
2. Wysokość środków finansowych przyznanych na działalność koła naukowego 

jest wartością uzyskaną z przemnożenia sumy  punktów uzyskanych przez 
koło naukowe przez wartość jednego punktu. Wartość jednego punktu ustala     
Rektor w drodze odrębnego zarządzenia. 

 



 
§4 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, rozstrzygać będzie Rektor 
Uczelni.   


