Szanowni Państwo,
Przypominamy Państwu o konieczności wprowadzenia do systemu USOS w module
„Rankingi” rankingów średnich waŜonych ocen dla kaŜdego roku studiów na kaŜdym kierunku
(specjalności) i formie studiów, oraz średnich arytmetycznych ocen dla studentów I roku studiów II
stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczelni niŜ Uniwersytet Jagielloński. Przy tworzeniu
rankingów naleŜy skorzystać z instrukcji „Obliczanie średniej dla celów stypendium naukowego”
przygotowanej przez Zespół USOS.
Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się na wniosek studenta. Wnioski o stypendia za
wyniki w nauce na rok akademicki 2009/2010 studenci składają w wersji elektronicznej poprzez
system USOSweb, następnie w wersji wydrukowanej w sekretariacie ds. pomocy materialnej na
wydziale. Szczegółowe zasady przyznawania tych stypendiów znajdują się w Regulaminie ustalania,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dane zawarte we wniosku (średnia ocen wyliczona przez studenta, uzyskane punkty ECTS)
powinny być zweryfikowane w sekretariacie prowadzącym kierunek studiów i potwierdzone
podpisem i pieczęcią pracownika prowadzącego tok studiów. Sekretariat danego kierunku studiów ma
obowiązek obliczyć średnią ocen studenta w systemie USOS. W przypadku rozbieŜności w obliczeniu
średniej ocen przez studenta i przez sekretariat naleŜy je wyjaśnić z osobą prowadzącą kierunek
studiów.
Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje 18% najlepszych studentów na danym roku i
kierunku/specjalności. Od nowego roku akademickiego 18 % najlepszych studentów oblicza się ze
100 % studentów wpisanych na dany rok akademicki na dzień 30 czerwca. Do 100 % studentów
wlicza się takŜe studentów powtarzających rok studiów i studentów urlopowanych.
Lista rankingowa obejmuje wszystkich studentów wpisanych na dany kierunek (specjalność,
formę studiów) na dzień 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego. Studenci z tej listy, którzy nie
zaliczyli roku studiów w miejscu średniej ocen powinni mieć wpisane 0 i tym samym znaleźć się na
jej końcu. Jeśli średnia ocen tych studentów została juŜ wyliczona, moŜna ją wyzerować w
następujący sposób:
• w zakładce Szczegóły w okienku Czy ręczny naleŜy zaznaczyć ranking ręczny;
• w zakładce Osoby naleŜy wpisać 0 do kolumny waŜona dzielna i 0 do kolumny suma pkt., lub
wpisać 0 do kolumny suma i 1 do kolumny liczba ocen;
• naleŜy pamiętać o tym, by po wyzerowaniu średniej ocen studenta trzeba ranking zapisać;
• wrócić do zakładki Szczegóły i usunąć zaznaczenie rankingu ręcznego w okienku Czy ręczny
i ponownie ranking zapisać;
• poniewaŜ moŜliwe jest wielokrotne przeliczanie średnich ocen w rankingu, wyzerowanie
średniej ocen studentom, którzy nie zaliczyli roku studiów powinno być zrobione, gdy
pozostali studenci będą mieli poprawnie i ostatecznie wyliczone średnie;
• nie przeliczać ponownie średnich ocen w rankingu;
Zespół USOS przygotuje specjalny raport w USOS w module Rankingi umoŜliwiający weryfikację
listy ze wskazaniem, którzy studenci nie powinni się znaleźć w rankingu.
Studenci, którzy przenieśli się z innych uczelni powinni zostać dopisani do listy z 30.06.2009 r.
Lista rankingowa dla I roku studiów II stopnia powinna obejmować wszystkich studentów
wpisanych na dany rok i kierunek, specjalność, formę studiów na dzień 15 października danego roku
akademickiego. Studentów I roku studiów II stopnia klasyfikuje się na dwóch odrębnych listach
stypendialnych rankingowych:
• lista I – obejmująca studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie
Jagiellońskim (średnia waŜona);
• lista II – obejmująca studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na innej Uczelni (średnia
arytmetyczna przeliczona według wzorów w § 23 ust. 5 Regulaminu).
Studentów, którzy nie złoŜyli wniosku lub którzy zgodnie z Regulaminem nie mogą otrzymać
stypendium za wyniki w nauce klasyfikuje się na liście rankingowej - niezaleŜnie od uzyskanej przez
nich średniej ocen - poza 18% uprawnionych do otrzymania stypendium. Niedopuszczalne jest
sporządzanie wspólnej listy rankingowej dla studentów róŜnych lat lub dla studiów I i II stopnia, jak
równieŜ dla kierunków (specjalności) studiów prowadzonych na róŜnych wydziałach.
Niedopuszczalne jest równieŜ sporządzanie osobnych list rankingowych dla poszczególnych

specjalizacji. O przyznawaniu stypendiów wg specjalności postanawia Dziekan Wydziału (decyzja
pisemna).
1. Rankingi powinny zawierać średnią ocen z przedmiotów zaliczonych tylko w roku
akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium za wyniki w nauce ma
być przyznane. Nie uwzględnia się ocen z przedmiotów pozaprogramowych lub zaliczanych
w poprzednich latach akademickich, oraz ocen uzyskanych na innych studiowanych
kierunkach (specjalnościach). Do średniej ocen nie wlicza się ocen z nadwyŜki punktowej z
poprzednich lat, natomiast do punktacji ECTS wlicza się nadwyŜkę punktów ECTS z
poprzednich lat. Obowiązująca liczba punktów do ubiegania się o stypendium naukowe – 60
ECTS.
2. Kody rankingów w USOS do stypendiów za wyniki w nauce powinny rozpoczynać się literą
N, zawierać rok w którym ranking został utworzony np. 09, kod wydziału np. WF (Wydział
Filologiczny), skróconą nazwę kierunku np. FL-R (filologia romańska – symbol kierunku z
USOS, Programy studiów, zakładka Kierunki), typ studiów: M – jednolite magisterskie (5letnie), L – I stopnia, U – II stopnia, rok studiów np. 1, 2, oraz litery oznaczające typ studiów:
nw – niestacjonarne wieczorowe, nz – niestacjonarne zaoczne, ne – niestacjonarne
eksternistyczne i st – stacjonarne.
Przykład 1: N09WF-FL-R-U2st (Naukowe, 2009 rok, Wydział Filologiczny, filologia
romańska, II stopnia 2 rok stacjonarne).
Przykład 2: N09WFAIS-IN-S-U2st-a (Naukowe, 2009 rok, Wydział Fizyki Astronomii i
Informatyki Stosowanej – informatyka stosowana – uzupełniające magisterskie, 2 rok,
stacjonarne).
Uwaga! Kod rankingu nie moŜe przekroczyć 20 znaków.
3. W przypadku studentów I roku studiów II stopnia ze względu na tworzenie dwóch list
rankingowych ranking ze średnimi arytmetycznymi naleŜy oznaczyć dodatkowo literą „a”
Przykład 1: N09WF-FL-R-U2st – średnia waŜona
Przykład 2: N09WF-FL-R-U2st-a – średnia arytmetyczna
4. W nazwie rankingu wpisujemy typ średniej, kierunek studiów oraz rok studiów w nowym
roku akademickim.
Przykład 1: Średnia waŜona – filologia romańska – U, stacjonarne – 2 rok.
Przykład 2: Średnia arytmetyczna – filologia romańska – U, stacjonarne – 2 rok;
5. W przypadku braku moŜliwości wyliczenia przez system USOS średniej waŜonej – ze
względu na niekompletność ocen w systemie, lub w przypadku wyliczania poza systemem
USOS średniej arytmetycznej ocen, naleŜy wprowadzić ranking ręczny. W takim przypadku w
module „USOS > Rankingi” w zakładce „Szczegóły” naleŜy zaznaczyć okienko „ranking
ręczny”, a w zakładce „Osoby” w kolumnie „WaŜona dzielna” naleŜy wpisać wyliczoną
średnią ocen, natomiast w kolumnie „Suma punktów” wpisać liczbę 1.
6. Aby studenci mogli zobaczyć w systemie USOSweb wyliczoną w rankingu średnią ocen,
swoje miejsce w rankingu i liczbę osób sklasyfikowanych w rankingu, naleŜy zaznaczyć w
systemie USOS w zakładce „Szczegóły” okienko „Czy wyświetlać na WWW”.
7. JeŜeli lista rankingowa została juŜ sporządzona i kod rankingu nie zaczyna się od „N09”,
naleŜy zmienić kod rankingu w „USOS > Rankingi” uŜywając przycisku „Zmień kod” i po
zmianie kodu ponownie ranking zapisać.
W przypadku wątpliwości dotyczących sporządzania list rankingowych prosimy porozumiewać się z
Działem Nauczania UJ, tel. 663-39-06, 663-15-72, 663-39-13.

