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TABELA nr 1
Rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych honorowanych przy ubieganiu się
o stypendium Rektora dla najlepszych studentów wraz z zakresem punktowym
Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku. Jeśli student wskaże we wniosku to samo osiągnięcie w kilku kategoriach, osiągnięcie
to zostanie zakwalifikowane tylko jednokrotnie, do najwyżej punktowanej kategorii.

L.p.

Zakres wartości punktowych za dany rodzaj osiągnięć oraz działalność
artystyczno – naukową.
Udział w wystawach :
a) indywidualnych na poziomie krajowym
b) indywidualnych na poziomie międzynarodowym
c) zbiorowych na poziomie krajowym
d) zbiorowych na poziomie międzynarodowym

Przyznana punktacja

a) 0,20 pkt.
b) 0,30 pkt.
c) 0,10 pkt.
d) 0,20 pkt.

Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym zaświadczeniem,
które musi zawierać informację o podmiocie organizującym, dacie, miejscu i
charakterze osiągnięcia.
Wystawy studentów przebywających na wymianie stypendialnej zagranicznej
traktuje się i punktuje według skali krajowej.

1.

Dopuszczane jest załączenie plakatu, zaproszenia lub ulotki w charakterze
zaświadczenia, o ile plakat, zaproszenie lub ulotka zawierają stosowne
informacje. W innym przypadku należy wniosek uzupełnić o dokument ze
stosownymi danymi. Potwierdzeniem udziału w wystawie może być broszura
informacyjna, katalog, plakat, zaświadczenie dziekana, kuratora lub opiekuna
projektu. Potwierdzenie musi zawierać dokładne daty wydarzenia, wskazanie
imienia i nazwiska wnioskodawcy oraz czytelne wskazanie jego rangi (wystawa
zbiorowa/ indywidualna).
Tzw. screenshoty maili, wydarzeń facebookowych i podobnych aktywności w
Internecie, zdjęcia z wernisaży nie są uznawane jako dokumenty potwierdzające
jeśli nie ma do nich dołączonych stosownych zaświadczeń.
Punktowane są wystawy organizowane w instytucjach artystycznych,
kulturalnych lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym: muzea, galerie,
klubo-kawiarnie, instytucje pozarządowe itp.
Praca wykonana w ramach działalności w kole naukowym (np.
przynależność do koła naukowego, pełnienie określonej funkcji w kole
naukowym, realizowanie przedsięwzięć wynikających z powierzonych funkcji).

2.

Działalność należy potwierdzić zaświadczeniem, w którym należy podać m.in.
datę lub okres, rodzaj i okres sprawowanej funkcji, formę aktywności,
zrealizowanie przedsięwzięcia, opis przedsięwzięcia z uwzględnieniem formy
realizacji, zakres zaangażowania lub udziału w zrealizowanym przedsięwzięciu.
Zaświadczenie winno być opatrzone podpisem osoby odpowiedzialnej za
realizację przedsięwzięcia, lub opiekuna koła naukowego.
Wszystkie osiągnięcia wnioskodawcy mieszczące się w kategorii osiągnięć
opisanych w niniejszym pkt 2 tabeli, oceniane są łącznie, tzn. że można za nie
otrzymać maksymalnie 0,10 pkt bez względu na ilość sprawowanych funkcji,
form aktywności, zrealizowanych przedsięwzięć itp.
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0,10 pkt.
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3.

Współpraca artystyczna lub naukowa z innymi ośrodkami akademickimi
lub naukowymi, w tym zagranicznymi (np. odbyte studia
w innej uczelni w ramach stypendium zagranicznego – Erasmus, MOST lub
innych programów współpracy, współpraca z fundacjami oraz ośrodkami
kultury).

0,10 pkt.

Współpracę należy potwierdzić zaświadczeniem, w którym należy podać m.in.
datę lub okres, rodzaj i formę współpracy. Do wystawienia zaświadczenia
upoważniony jest opiekun programu, instytucja lub dziekan.
Udział w pracach naukowo – badawczych (np. badania terenowe, badania
ankietowe, badania laboratoryjne, staż naukowy).

4.

Działalność należy potwierdzić zaświadczeniem, w którym należy podać m.in.
datę lub okres, rodzaj badań naukowo – badawczych, formę aktywności
wnioskodawcy. Do wystawienia zaświadczenia upoważniony jest opiekun
projektu badawczego lub dziekan. Nie uwzględnia się badań prowadzonych w
ramach zajęć lub też na potrzeby pracy licencjackiej/magisterskiej.
Publikacje tekstów oraz prac artystycznych, katalogi (np. podpisany artykuł
autorski w czasopiśmie, publikacja w zeszycie uczelnianym, przedruk w
albumie, ilustracja wykorzystana w wydawnictwie).
Potwierdzeniem osiągnięcia jest :
- katalog lub przedruk na którym widnieje imię i nazwisko wnioskodawcy,
- zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie
lub pierwsza strona artykułu z podaniem stopki wydawniczej, numeru ISSN,
ISBN.

5.

0,20 pkt.

Nie są brane pod uwagę publikacje, które jeszcze się nie ukazały (są w recenzji
lub w druku).
Uwzględniane są jedynie publikacje w czasopismach zawartych w wykazie
czasopism z Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2015).
Nie uwzględnia się broszur informacyjnych o wystawach oraz ilustracji na
stronach WWW.
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0,10 pkt.

6.

7.

8.

9.
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Udział w konferencji o charakterze naukowym
a) uczelnianej lub ogólnopolskiej, organizacja konferencji
b) międzynarodowej lub organizacja konferencji.
a) 0,10 pkt.
b) 0,20 pkt.
Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie może być oficjalny program lub
opublikowane sprawozdanie z wydarzenia, w którym znajdować się będą
następujące dane: data, miejsce imprezy, podmiot organizujący, temat imprezy
oraz charakter uczestnictwa wnioskodawcy. W innym przypadku należy
przedstawić zaświadczenie organizatora imprezy wraz z wyżej wymienionymi
danymi.
Punktacji nie podlega udział w wykładach otwartych dla studentów, udział w
spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji.
Udział w festiwalach artystycznych, plenerach oraz warsztatach, nie
objętych planem nauczania, na poziomie
a) uczelnianym
b) ogólnopolskim
a) 0,10 pkt.
c) międzynarodowym.
b) 0,20 pkt.
c) 0,30 pkt.
Punktowany jest jedynie aktywny udział w imprezach (wolontariat,
prowadzenie warsztatów, prelekcji). W przypadku kiedy udział w festiwalu,
plenerze lub warsztatach zwieńcza wystawa wpisana do harmonogramu, punkty
naliczane są wyłącznie za jedno osiągnięcie z korzyścią punktową na rzecz
studenta. Potwierdzeniem wzięcia udziału może być broszura informacyjna na
której widnieje, imię i nazwisko wnioskodawcy, certyfikat lub zaświadczenie.
Do wystawienia zaświadczenia upoważniony jest organizator imprezy lub
dziekan. Potwierdzenie musi zawierać dokładne daty wydarzenia, wskazanie
imienia i nazwiska wnioskodawcy oraz czytelne wskazanie charakteru
wydarzenia (obowiązkowe/nie obowiązkowe).
Nagrody i wyróżnienia otrzymane w konkursach oraz olimpiadach
naukowych na poziomie:
a) uczelnianym 1-3 miejsce
b) ogólnopolskim 1-3 miejsce
a) 0,10 pkt.
c) międzynarodowym 1-5 miejsce
b) 0,20 pkt.
c) 0,30 pkt.
Sposób potwierdzenia osiągnięcia: dyplom lub inne potwierdzenie o uzyskanej
nagrodzie lub wyróżnieniu, potwierdzenie organizatora konkursu/olimpiady .
Nie uwzględnia się jako osiągnięcia wyłącznie udziału w konkursie. W
przypadku kiedy udział w konkursie zwieńczony jest wystawą pokonkursową,
punkty naliczane są wyłącznie za jedno osiągnięcie z korzyścią punktową na
rzecz studenta.
Praktyki, staże lub ukończone kursy, nie objęte planem nauczania na
poziomie:
a) uczelnianym
b) ogólnopolskim
c) międzynarodowym

a) 0,10 pkt.
b) 0,20 pkt.
c) 0,30 pkt.

Do wystawienia zaświadczenia upoważniony jest koordynator praktyki lub
dziekan. Potwierdzenie musi zawierać dokładne daty wydarzenia, wskazanie
imienia i nazwiska wnioskodawcy, rodzaju wykonywanej pracy, oraz czytelne
wskazanie charakteru wydarzenia (obowiązkowe/nie obowiązkowe).
10.

0,10 pkt.

Posiadane patenty lub wzory użytkowe
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11.
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0,05 pkt.
Inne rodzaje osiągnięć niewymienione w pkt 1- 10 oraz 12-14 Tabeli, takie
jak:
1. członkostwo w organizacji naukowej lub artystycznej, towarzystwie
naukowym lub artystycznym;
2. udział w imprezach artystycznych i naukowych organizowanych przez
uczelnię w ramach prowadzonej przez nią działalności, pod
warunkiem, że nie są one realizowane w ramach obowiązkowych
praktyk objętych planem nauczania (np. montaż ekspozycji
wystawienniczych, udział w warsztatach tematycznych pod nadzorem
kadry akademickiej, wsparcie na rzecz i udział w organizacji
imprezy),
3. udział z ramienia uczelni we współpracy z kadrą akademicką w
zewnętrznych imprezach artystycznych i naukowych, w których udział
bierze uczelnia (np. targi sztuki, sympozja, konferencje) pod
warunkiem, że nie są one realizowane w ramach obowiązkowych
praktyk objętych planem nauczania;
4. opieka nad studentem Erasmus - Buddy.
Osiągnięcie/działalność/aktywność należy potwierdzić zaświadczeniem,
w którym należy podać m.in. datę, miejsce, rodzaj i okres sprawowanej funkcji,
formę aktywności, formę realizacji przedsięwzięcia, opis przedsięwzięcia z
uwzględnieniem formy realizacji, zakres zaangażowania lub udziału w
realizowanym przedsięwzięciu.
Zaświadczenie winno być opatrzone podpisem osoby odpowiedzialnej za
realizację przedsięwzięcia, przedstawiciela organizacji, towarzystwa,
upoważnionej osoby, firmy.

12.

Uzyskanie tytułu laureata olimpiady międzynarodowej, jeżeli profil
olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy.

13.

Uzyskanie tytułu laureata Ogólnopolskiego Przeglądu Szkół Plastycznych
organizowanego przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji
Kulturalnej oraz Centrum Edukacji Artystycznej z siedziba w Warszawie.

14.

Uzyskanie tytułu finalisty olimpiady
ogólnopolskim (przegląd stopnia centralnego.

przedmiotowej

o

0,30 pkt.

zasięgu

0,20 pkt.

0,10 pkt.

Podstawą naliczenia punktów za dodatkowe osiągnięcia oraz działalność artystyczno – naukową nie może
być działalność zarobkowa (potwierdzona umową o dzieło, umową zlecenie itp.) oraz zadania
wykonywane za odpłatnością na rzecz pracodawcy (np. umowa o pracę itp.).
TABELA nr 2
Rodzaje wysokich wyników sportowych honorowanych przy ubieganiu się o stypendium Rektora dla
najlepszych studentów wraz z zakresem punktowym
Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku: Jeśli student wskaże we wniosku to samo osiągnięcie w kilku kategoriach, osiągnięcie to
zostanie zakwalifikowane tylko jednokrotnie, do najwyżej punktowanej kategorii.
L.p.

Zakres wartości punktowych za dany wynik sportowy

Przyznana punktacja

Przynależność do Akademickiego Związku Sportowego.
1.

Do wystawienia zaświadczenia upoważniony jest prezes AZS lub odpowiednio
osoba działająca z jego polecenia.
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0,10 pkt.

2.
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Udział w zawodach na poziomie:
a) regionalnym
b) ogólnopolskim
a) 0,10 pkt.
c) uniwersjadach
b) 0,20 pkt.
d) igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy,
c) 0,30 pkt.
akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy.
d) 0,40 pkt.
Do wystawienia zaświadczenia upoważniony jest prezes AZS, opiekun sekcji
lub trener klubu.
Zajęcie miejsca indywidualnie lub grupowo na poziomie:
a) regionalnym 1-3 miejsce,
b) ogólnopolskim 1-3 miejsce
c) międzynarodowym 1-5 miejsce.

3.
Podstawą do uzyskania punktów jest dokument wydany przez organizatora
imprezy, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte miejsce,
nazwę, dokładne daty i miejsce imprezy np. dyplom.

a) 0,10 pkt.
b) 0,20 pkt.
c) 0,30 pkt.

Złożona dokumentacja musi być czytelnie opisana oraz ponumerowana analogicznie do załączników
wpisanych we wniosku o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

5

