
Załącznik nr 10 

Szczegółowe kryteria punktowania średniej oraz  osiągnięć naukowych, 

artystycznych i sportowych opracowane dla potrzeb przyznawania 

stypendium rektora dla najlepszych studentów. 
 

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane studentowi, który: 

 

a) uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub/i 

b) posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

 

Wszystkie osiągnięcia dodatkowe muszą zostać udokumentowane czyli posiadać pieczątkę, 

podpis, oraz prezentacje jeśli chodzi o prace artystyczne. 

 

Każda praca, projekt itp. będzie punktowana tylko raz, czyli jeśli prezentowaliśmy ten sam 

projekt na wystawie oraz był on publikowany na jakiejś stronie branżowej, można uzyskać 

tylko raz punkty za tą samą pracę. 

 

Student dostarcza oświadczenie, że wszystkie prace, projekty itp. zostały wykonane 

bezpłatnie. 

 

Punktacja za średnią ocen: 

na kierunku grafika:   na kierunku informatyka: 

4,50 – 4,65 – 6 pkt       4,00 – 4,20 – 5 pkt 

4,66 – 4,79 – 7 pkt     4,21 – 4,50 – 6 pkt 

4,80 – 4,99 – 8 pkt    4,51 – 4,80 – 7 pkt   

5,00 – 12 pkt     4,81 – 4,99 – 8 pkt 

      5,00 – 12 pkt 

 

Punktacja za osiągnięcia naukowe: 
1. Czynny udział w kole naukowym (min. 50% zajęć potwierdzone przez przewodniczącego 

koła naukowego) – 1 pkt za każde koło. 

2. Pełnienie funkcji przewodniczącego koła naukowego (potwierdzone przez opiekuna koła 

naukowego) – 1 pkt za każdym razem. 
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3. Wygłoszenie referatu na konferencji (potwierdzone dyplomem, programem) – 2 pkt za 

każdy referat. 

4. Publikacje naukowe na branżowych stronach internetowych, w czasopismach, książkach 

tematycznych, telewizji i radiu (potwierdzone wydrukami, zaświadczeniami) – 2 pkt za każde. 

5. Praca naukowo – badawcza (trwająca minimum 0,5 roku) – 3 pkt tylko raz. 

6. Prowadzenie warsztatów (minimum 8h, potwierdzone programem warsztatów) – 1 pkt 

maksymalnie 3 razy. 

7. Czynny udział w festiwalach, na konwentach, konferencjach związanych z kierunkiem 

nauczania (praca przy organizacji, pełnienie jakiejś funkcji, minimum 8h, potwierdzone przez 

organizatora) - 1 pkt maksymalnie 3 razy. 

8. Nagroda, wyróżnienie w konkursach naukowych – 2 pkt za każdym razem. 

9. Współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi, naukowymi lub państwowymi 

(trwająca minimum 0,5 roku) – 3 pkt tylko raz. 

10. Drugi kierunek – 3 pkt tylko raz. 

11. Praktyki, staże nie objęte planem nauczania (minimum 2 tygodnie po 6h dziennie, 

sumarycznie 60h, potwierdzone dziennikiem praktykanta)  – 2 pkt maksymalnie 2 razy. 

12. Ukończone kursy, szkolenia nie objęte planem nauczania, zgodne z kierunkiem studiów – 

1 pkt maksymalnie 3 razy. 

13. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego – 1 pkt za każdy ( poza 

obowiązkowym lektoratem). 

14. Erasmus – 3 pkt. 

15. Zwycięstwo w olimpiadzie międzynarodowej, której profil jest zgodny z obszarem wiedzy, 

do którego jest przyporządkowany kierunek studiów – 12 pkt. 

16. Zajęcie miejsca II lub III w  olimpiadzie międzynarodowej, której profil jest zgodny z 

obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów – 10 pkt. 

17. Zwycięstwo w olimpiadzie ogólnopolskiej, której profil jest zgodny z obszarem wiedzy, 

do którego jest przyporządkowany kierunek studiów – 8 pkt. 

18. Zajęcie miejsca II lub III w  olimpiadzie ogólnopolskiej, której profil jest zgodny z 

obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów – 6 pkt. 

19. Pełnienie funkcji starosty grupy, potwierdzone przez dział planowania – 1 pkt. 

20. Czynny udział w komisjach uczelnianych – 1 pkt maksymalnie 3 razy. 

21. Czynny udział w pracach samorządu studenckiego (przez cały rok akademicki) – 3 pkt. 

 

Uwaga: O punkty za osiągnięcia wykazane w pkt 19, 20 i 21 mogą się starać wyłącznie 

studenci, którzy starają się o stypendium z tytułu wysokiej średniej ocen. 
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Punktacja za osiągnięcia artystyczne: 
1. I miejsce  w konkursach malarskich, fotograficznych, graficznych, filmowych i innych 

związanych z kierunkiem studiów – 3 pkt za każdym razem. 

2. II i III miejsce  w konkursach malarskich, fotograficznych, graficznych, filmowych i 

innych związanych z kierunkiem studiów – 2 pkt za każdym razem. 

3. Wyróżnienie  w konkursach malarskich, fotograficznych, graficznych, filmowych i innych 

związanych z kierunkiem studiów – 1 pkt za każdym razem. 

4. Nagroda, wyróżnienie w koncertach, przeglądach, konkursach tanecznych i innych nie 

związanych z kierunkiem studiów – 1 pkt maksymalnie 3 razy. 

5. Wyróżnienia otrzymane na uczelni (potwierdzone zaświadczeniem z dziekanatu) – 1 pkt 

maksymalnie 3 razy. 

6. Czynny udział w warsztatach, plenerach nie objętych planem nauczania, minimum 8h 

zgodne z kierunkiem studiów – 1 pkt maksymalnie 3 razy. 

7. Indywidualna wystawa (minimum 8 prac) w: Domach Kultury, Bibliotekach Głównych, 

Muzeach, Galeriach Sztuki, podczas imprez masowych – 3 pkt maksymalnie 2 razy 

8. Zakwalifikowanie się do wystawy pokonkursowej, w konkursach międzynarodowych lub 

ogólnopolskich biennalach – 2 pkt maksymalnie 2 razy. 

9. Indywidualna wystawa (minimum 5 prac) na terenie uczelni, w pubach, klubach itp. nie 

wymienionych wyżej – 1 pkt maksymalnie 2 razy. 

10. Opracowania na rzecz uczelni (potwierdzone zaświadczeniem organizatora z dopiskiem 

„wykonywane bezpłatnie”): 

- wykonanie zdjęć, filmów, innych prac artystycznych– 1 pkt za każdy raz. 

- udział w sesji, filmie promującym uczelnie – 1 pkt za każdy raz. 

- wykorzystanie prac studentów przez magazyn Artboard nie stworzonych w ramach 

    zajęć – 1 pkt. 

 

Punktacja za wysokie wyniki sportowe : 

1. Udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich – 12 pkt 

2. Udział w uniwersjadzie, mistrzostwach świata, pucharze świata – 8 pkt 

3. Udział w mistrzostwach Europy, pucharze Europy – 6 pkt 

4. Udział w mistrzostwach Polski; pucharze Polski – 4 pkt 

 


