
INSTRUKCJA SKŁADANIA 
WNIOSKU O PRZYZNANIE 
STYPENDIUM REKTORA 
W SYSTEMIE USOSweb 



Zaloguj się do swojego konta 
w USOSweb. 

W zakładce DLA WSZYSTKICH 
kliknij w ikonę WNIOSKI.



Odszukaj WNIOSEK O 
STYPENDIUM REKTORA 
2022/2023   i kliknij 
ZACZNIJ WYPEŁNIAĆ.

Uwaga! Można wypełnić 
tylko te wnioski, które 
mają aktywną turę i 
posiadają status              
W TRAKCIE. 



Jeżeli wcześniej rozpocząłeś wypełnianie 

wniosku i chcesz je kontynuować lub 

otrzymałeś informację, że Twój wniosek 

został cofnięty do poprawy, to wyszukaj go 

w sekcji Wnioski, które zacząłeś wypełniać 

i kliknij odpowiednio link kontynuuj 

wypełnianie lub popraw.

w trakcie
Rok 
akademicki 
2022/2023



EKRAN 0 – OŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU LUB 
KONTYNUOWANIU STUDIÓW

Na ekranie wyświetlona zostanie 
informacja o kierunkach studiów 
podjętych na DSW oraz widoczna 
będzie sekcja Podaj informacje o 
pozostałych studiowanych lub 
ukończonych kierunkach (w Polsce i za 
granicą), gdzie należy wprowadzić 
informację o studiach ukończonych, 
odbywanych lub kontynuowanych na 
innych uczelniach (poza DSW) lub 
ukończonych na DSW, na tyle dawno, 
że informacji o nich nie ma w 
USOSweb. 



Po kliknięciu przycisku DODAJ
wyświetlony zostanie formularz, 
który pozwoli Ci wprowadzić 
niezbędne informacje. 

Wpisz wszystkie poziomy 
studiowanych lub ukończonych 
kierunków studiów, nawet jeśli 
studiowany obecnie kierunek 
ma tę samą nazwę, co 
ukończony. Dotyczy to również 
kierunków, z których zostałeś 
skreślony. 

Przed kontynuowaniem 
wypełniania wniosku należy 
potwierdzić, że dane są zgodne 
ze stanem faktycznym.

EKRAN 0 – OŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU LUB 
KONTYNUOWANIU STUDIÓW c.d.



EKRAN 1 – WYBÓR KIERUNKU STUDIÓW

Na podstawie informacji z systemu 
USOS oraz informacji podanych przez 
Ciebie na Ekranie 0, system sprawdzi 
Twoje uprawnienia do przyznania 
Stypendium. Jeżeli posiadasz takie 
uprawnienia, pojawi się ekran, na 
którym musisz wybrać kierunek, w 
ramach którego będziesz składał 
wniosek.

Jeśli nie posiadasz takich uprawnień 
(np. podałeś na Ekranie 0, że ukończyłeś 
już studia I stopnia na innej uczelni i 
jednocześnie jesteś studentem studiów 
I stopnia), wówczas ekran będzie 
wyglądał następująco: 



Uwaga!

Świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych 
studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez 

studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
- pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,

- drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry 
przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego 
stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo 
równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie 
traktuje się jako jeden semestr.



Zweryfikuj swoje dane osobowe. W 
przypadku rozbieżności dane możesz 
zaktualizować w Dziekanacie osobiście lub 
e-mailowo. Wprowadzone zmiany będą 
widoczne w USOSweb po migracji danych, 
tj. po godzinie 17:00.

W związku z tym, że wszystkie stypendia 
przelewane są na konto bankowe, 
pamiętaj, żeby sprawdzić pole NUMER 
KONTA. Jeżeli brakuje w nim numeru 
konta, to powinieneś go wprowadzić. Jeśli 
numer jest widoczny, upewnij się, czy jest 
poprawny.

EKRAN 2 – INFORMACJA O TWOICH DANYCH 
OSOBOWYCH I PROGRAMIE STUDIÓW

(semestr letni 2022/2023)

dsw12345@student.dsw.edu.pl

6 semestr Administracja Publiczna ( rok 
akademicki 2022/2023)

Jan.kowalski@gmail.com

00 0000 0000 0000 0000 0000 0000



EKRAN 3 – WYBÓR PODSTAWY PRZYZNANIA 
STYPENDIUM

Na ekranie zostaną wyświetlone 
następujące kryteria: 
• wyróżnianie się w nauce zaznaczona 

jest domyślnie,
• wybór pozostałych opcji zależy od tego, 

czy posiadasz jakieś osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub sportowe, 
które możesz udokumentować

Można zaznaczyć więcej niż jedno 
kryterium.



Stypendium Rektora dla osób ze średnią 
i/lub osiągnięciami

Stypendium Rektora dla osób przyjętych 
od 2 semestru

Stypendium Rektora dla osób przyjętych 
na II stopień

• Średnia ocen z roku akademickiego 2021/2022 wynosi co 
najmniej 4,75, 

• Student nie posiada w roku akademickim 2021/2022 
wpisów warunkowych i zaliczył dwa semestry.

• Do USOS do 30.09.2022 zostały wprowadzone wszystkie 
oceny oraz zostały zaliczone wszystkie różnice programowe 
(pomimo informacji, że można zaliczyć do 15.03.2023)

• Średnia ocen z roku akademickiego 2021/2022 wynosi co 
najmniej 4,75, 

• Student nie posiada w roku akademickim 2021/2022 
wpisów warunkowych i zaliczył dwa semestry.

• Średnia ocen z roku akademickiego 2021/2022 wynosi co 
najmniej 4,75, 

• Student nie posiada w roku akademickim 2021/2022 
wpisów warunkowych i zaliczył dwa semestry.

• Średnia ocen z roku akademickiego 2021/2022 wynosi co 
najmniej 4,75,

• Student posiada udokumentowane szczególne osiągnięcia 
naukowe/artystyczne/inne, które osiągnął w roku 
akademickim 2021/2022, 

• Student nie posiada w roku akademickim 2021/2022 
wpisów warunkowych i zaliczył dwa semestry.

• Średnia ocen z roku akademickiego 2021/2022 wynosi co 
najmniej 4,75, 

• Student nie posiada w roku akademickim 2021/2022 
wpisów warunkowych i zaliczył dwa semestry.

• Średnia ocen z roku akademickiego 2021/2022 wynosi co 
najmniej 4,75,

• Student posiada udokumentowane szczególne osiągnięcia 
naukowe/artystyczne/inne, które osiągnął w roku 
akademickim 2021/2022, 

• Student nie posiada w roku akademickim 2021/2022 
wpisów warunkowych i zaliczył dwa semestry.

• Średnia ocen z roku akademickiego 2021/2022 wynosi 
mniej niż 4,75,

• Student posiada udokumentowane szczególne osiągnięcia 
naukowe/artystyczne/inne, które osiągnął w roku 
akademickim 2021/2022, 

• Student nie posiada w roku akademickim 2021/2022 
wpisów warunkowych i zaliczył dwa semestry.

• Średnia ocen z roku akademickiego 2021/2022 wynosi co 
najmniej 4,75,

• Student posiada udokumentowane szczególne osiągnięcia 
naukowe, które osiągnął w roku akademickim 2021/2022, 

• Student nie posiada w roku akademickim 2021/2022 
wpisów warunkowych i zaliczył dwa semestry.

• Średnia ocen z roku akademickiego 2021/2022 wynosi 
mniej niż 4,75,

• Student posiada udokumentowane szczególne osiągnięcia 
naukowe/artystyczne/inne, które osiągnął w roku 
akademickim 2021/2022, 

• Student nie posiada w roku akademickim 2021/2022 
wpisów warunkowych i zaliczył dwa semestry.

• Średnia ocen z roku akademickiego 2021/2022 wynosi 
mniej niż 4,75,

• Student posiada udokumentowane szczególne osiągnięcia 
naukowe, które osiągnął w roku akademickim 2021/2022,

• Student nie posiada w roku akademickim 2021/2022 
wpisów warunkowych i zaliczył dwa semestry.



EKRAN 4 – WYBÓR RANKINGU

Jeżeli w momencie składania wniosku w 
systemie nie ma jeszcze rankingu z Twoją 
średnią, to jako ranking wskaż tzw. 
ranking zbiorczy. Gdy średnia pojawi się 
na stronie po złożeniu wniosku 
pracownicy DOFS uzupełnią Twoją średnią 
ręcznie.

Jeżeli jednak pojawi się w rankingu Twoja 
średnia i wybierz ją.



Wybierz opcję DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA jeżeli 

kontynuujesz ten sam kierunek i stopień studiów co w roku 

poprzednim. Oznacza to, że na przykład:

• kończysz na DSW drugi rok studiów I stopnia na kierunku 

administracja i będziesz na DSW studentem trzeciego roku 

studiów I stopnia na kierunku administracja; 

• kończysz na DSW pierwszy rok studiów II stopnia na 

kierunku psychologia i będziesz na DSW studentem 

drugiego roku studiów II stopnia na kierunku 

administracja.

Jeżeli wybierzesz opcje pierwszą, nastąpi przekierowanie 

bezpośrednio do Ekranu 7.

Wybierz opcję INNA UCZELNIA jeżeli ubiegasz się o 

stypendium na podstawie średniej ocen uzyskanej na innej 

uczelni lub innym kierunku w roku ubiegłym, jeżeli: 

• skończyłeś studia I stopnia i rozpoczynasz studia II stopnia; 

• przeniosłeś się z innej uczelni na DSW.

Jeżeli wybierzesz drugą opcję, wówczas w kolejnym kroku 

zostanie wyświetlony Ekran 6. 

EKRAN 5 – WYBÓR UCZELNI ZA KTÓRĄ STUDENT STARA SIĘ O 
STYPENDIUM



EKRAN 6 – WYBÓR RANKINGU

Jeżeli przeniosłeś się z innej uczelni i w DSW 
chcesz starać się o stypendium Rektora na 
podstawie ocen z poprzedniej uczelni to 
należy dostarczyć zaświadczenie z uczelni 
której jesteś absolwentem o średniej za dwa 
poprzednie semestry studiów z roku 
akademickiego 2021/2022 oraz 
zaświadczenie o skali ocen jaka Cię 
obowiązywała (informacja może być na 
jednym zaświadczeniu).

Wprowadź swoją średnia ocen z roku 
akademickiego 2021/2022 oraz zaznacz czy 
jest to średnia arytmetyczna czy ważona. 
Następnie wybierz skalę ocen, która 
obowiązywała na Twojej poprzedniej uczelni.



EKRAN 7 – WYBÓR OSIĄGNIĘĆ

Informacje dla osób składających wniosek na pierwszym roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich:

• O stypendium na danym kierunku mogą ubiegać się laureaci lub finaliści olimpiad, które nie zwalniały z postępowania 

rekrutacyjnego na studia, ważne jest jednak, żeby olimpiada była wymieniona w przepisach o systemie oświaty jako 

zwalniająca z przedmiotowego egzaminu podczas egzaminu dojrzałości oraz żebyś został przyjęty na pierwszy rok studiów w 

roku zdania egzaminu maturalnego. Profil olimpiady nie musi pokrywać się z obszarem wiedzy kierunku, na którym składasz 

wniosek. Oznacza to, że możesz np. na filologii polskiej otrzymywać stypendium za tytuł laureata lub finalisty olimpiady 

matematycznej. Pamiętaj! Do wniosku dołącz kopię zaświadczenia lub dyplomu o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty olimpiady 

przedmiotowej lub międzynarodowej. Dotyczy to również wystawionych przez polskie związki sportowe zaświadczeń o zajęciu 

pozycji medalowych na imprezach sportowych rangi co najmniej Mistrzostw Polski. 

Informacje dla osób składających wniosek na wyższych latach studiów lub na studiach II stopnia 

• Ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim, w którym realizowałeś rok studiów, stanowiący 

podstawę wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w wyniku udzielonego urlopu 

zrealizowałeś rok studiów podczas więcej niż jednego roku akademickiego. Każde osiągnięcie należy udokumentować. W 

przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym załącz również tłumaczenie dokonane przez tłumacza lub pracownika 

uczelni.

UWAGA! Na ekranie widoczne będą tylko te kategorie osiągnięć, jakie wskazałeś na Ekranie 3. 



Osiągnięcia naukowe Osiągnięcia artystyczne Osiągnięcia sportowe

1. publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach 
naukowych o zasięgu międzynarodowym – 10 pkt,

2. publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach 
naukowych o zasięgu krajowym – 8 pkt,

3. publikacje naukowe w formie monografii w języku 
konferencyjnym lub innym języku obcym – 10 pkt,

4. publikacje naukowe w formie monografii w języku 
polskim – 8 pkt,

5. publikacje naukowe w formie rozdziału w monografii w 
języku konferencyjnym lub innym języku obcym – 8 pkt,

6. publikacje naukowe w formie rozdziału w monografii w 
języku polskim – 6 pkt,

7. czynny udział o charakterze naukowym w projektach 
badawczych (nie dotyczy realizacji pracy dyplomowej)     
– 2 pkt,

8. wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej    
– 4 pkt,

9. wygłoszenie referatu na konferencji krajowej – 2 pkt,
10. autorstwo patentu lub wzoru użytkowego – 10 pkt,
11. współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego – 8 pkt,
12. zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach naukowych o 

zasięgu międzynarodowym – 6 pkt,
13. wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach 

naukowych o zasięgu międzynarodowym – 4 pkt,
14. zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach naukowych o 

zasięgu krajowym – 4 pkt,
15. wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach 

naukowych o zasięgu krajowym – 2 pkt,
16. inne osiągnięcia o charakterze naukowym – 0,5 pkt.

1. zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach artystycznych o 
zasięgu międzynarodowym – 8 pkt,

2. wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach 
artystycznych o zasięgu międzynarodowym – 6 pkt,

3. zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach artystycznych o 
zasięgu krajowym – 6 pkt,

4. wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach 
artystycznych o zasięgu krajowym – 4 pkt,

5. indywidualne, wybitne dzieła artystyczne w tym 
plastyczne, muzyczne, teatralne – 6 pkt,

6. zbiorowe, wybitne dzieła artystyczne w tym plastyczne, 
muzyczne, teatralne – 4 pkt,

7. indywidualne prezentacje prac artystycznych – 1 pkt,
8. zbiorowe prezentacje prac artystycznych – 0,5 pkt,
9. inne osiągnięcia o charakterze artystycznym – 0,5 pkt.

1. zajęcie I, II, III, IV, V-go miejsca w igrzyskach olimpijskich 
lub paraolimpiadzie – 12 pkt,

2. udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich        
– 8 pkt,

3. zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach świata, 
pucharach świata, uniwersjadzie – 10 pkt,

4. zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach świata, 
pucharze świata, uniwersjadzie – 8 pkt,

5. udział w mistrzostwach świata, pucharach świata, 
uniwersjadach – 6 pkt,

6. zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach Europy, 
pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy 
lub innego kontynentu – 8 pkt,

7. zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach Europy, 
pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy 
lub innego kontynentu – 6 pkt,

8. udział w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, 
akademickich mistrzostwach Europy lub innego 
kontynentu – 4 pkt,

9. zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach Polski, 
pucharze Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub 
innego kraju – 6 pkt,

10. zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze 
Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub innego 
kraju – 4 pkt,

11. osiągnięcie sportowe w zawodach wymienionych w pkt 
3-10 organizowanych dla osób 
z niepełnosprawnością mają takie same wartości 
punktowe.



Znajdź osiągnięcie na liście i kliknij 

odpowiadający mu link DODAJ. Ekran 

ten występuje w dwóch wariantach. 

Inne osiągnięcia znajdą się na liście w 

przypadku, gdy będziesz składał 

wniosek na pierwszym roku studiów I 

stopnia lub jednolitych magisterskich, 

a inne w przypadku składania 

wniosku na wyższych latach studiów 

lub na studiach II stopnia. 1. 

EKRAN 7 – WYBÓR OSIĄGNIĘĆ





EKRAN  – REJESTRACJA I DRUKOWANIE 
WNIOSKU

Wniosek o stypendium Rektora 
składa się z oświadczenia o 
niepobieraniu stypendium na 
innych kierunkach oraz wniosku o 
stypendium. 
W pierwszej kolejności pojawi się 
oświadczenie, z którym należy się 
zapoznać oraz zaznaczyć, że wyraża 
się zgodę na doręczenie pism za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej i przejść DALEJ.



EKRAN 8 – REJESTRACJA I DRUKOWANIE 
WNIOSKU

Tutaj zatwierdzisz wniosek. Zanim 
klikniesz ZAREJESTRUJ, dokładnie 
sprawdź wprowadzone dane, klikając 
zobacz podgląd wniosku. Jeśli 
zauważysz błędy, kliknij przycisk 
WRÓĆ i dokonaj korekty. 
Najpierw wydrukuj oświadczenie 
następnie wniosek o stypendium 
Rektora po wcześniejszym 
ZAREJESTROWANIU!
Jeśli wydrukujesz wniosek zanim 
zostanie zarejestrowany, na 
dokumentach pojawi się znak wodny
NIEZATWIERDZONY. 
Dokumenty z takim znakiem nie będą 
przyjmowane i rozpatrywane!



Po zarejestrowaniu wniosku jego zmodyfikowanie będzie możliwe dopiero po cofnięciu wniosku do poprawy. W tej 
sprawie będziesz musiał zwrócić się mailowo pod adresem stypendia@dsw.edu.pl. 
Dopiero po zweryfikowaniu kompletu dokumentów w wersji papierowej przez Dział Obsługi Finansowej Studenta 
(wniosek + oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innych kierunkach + ewentualne załączniki) 
komisja będzie mogła zacząć rozpatrywanie Twojego wniosku. Jeżeli dostarczona przez Ciebie dokumentacja będzie 
kompletna i wprowadzone we wniosku dane poprawne, to koordynator zaakceptuje Twój wniosek i uzyska on status 
Gotowy do rozpatrzenia. Jeżeli dokumentacja będzie niekompletna lub będzie zawierała błędy, wówczas koordynator 
cofnie go do poprawy i uzyska on status Cofnięty do poprawy. W takiej sytuacji będziesz musiał niezwłocznie dokonać 
niezbędnych zmian we wniosku lub dostarczyć brakujące dokumenty (max do 14 dni). Informacja o zmianie statusu oraz 
opis nieprawidłowości zostaną przesłane na Twój studencki adres e-mail.

Poprawnie złożony i zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do pokoju 107A ( I piętro), wrzucić do 

wrzutni przy pokoju 107A, lub wysłać pocztą na adres: 

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Z dopiskiem: DOFS, pokój 107A

UWAGA! Tylko wnioski zarejestrowane i złożone w wersji papierowej będą rozpatrywane.

mailto:stypendia@dsw.edu.pl

