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do zarządzenia nr 41 Rektora ASP 

z dnia 14 lipca 2016 r. 
 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA 

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

NA WYDZIALE KONSERWACJI I RESTUARACJI DZIEŁ SZTUKI 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 
 

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ 
 

I. Wyniki w nauce  

 

1. Średnia ocen od 4,75 do 5,5 uzyskana na głównym kierunku. 

 

Sposób punktowania: od 4,75 x 30 = 142,50 pkt. do 5,50 x 30 = 165 pkt. 

 
II. Osiągnięcia artystyczne  

 

1. Udział w konkursach artystycznych i projektowych: 

1a. I nagroda w konkursie międzynarodowym 40 pkt.  

1b. II nagroda w konkursie międzynarodowym 38 pkt.  

1c. III nagroda w konkursie międzynarodowym 35 pkt.. 

1d. wyróżnienie w konkursie międzynarodowym 30 pkt.  

1e. I nagroda w konkursie  krajowym 35 pkt.  

1f. II nagroda w konkursie krajowym 33 pkt.  

1g. III nagroda w konkursie krajowym 31 pkt. 

1h. wyróżnienie w konkursie krajowym 25 pkt.  

1i. I nagroda w konkursie międzywydziałowym/uczelnianym 30 pkt.  

1j. II nagroda w konkursie międzywydziałowym/uczelnianym 27 pkt.  

1k. III nagroda w konkursie międzywydziałowym/uczelnianym 25 pkt.  

1l. wyróżnienie w konkursie międzywydziałowym/ uczelnianym 23 pkt.  

1ł. I nagroda w konkursie wydziałowym 25 pkt.  

1m. II nagroda w konkursie wydziałowym 23 pkt.  

1n. III nagroda w konkursie wydziałowym 21 pkt.  

1o. wyróżnienie w konkursie wydziałowym 19 pkt.  

 

2. Udział w wystawach, festiwalach, projektach artystycznych i artystyczno – naukowych, 

naukowych oraz  targach artystycznych:  

2a. międzynarodowe 30 pkt.  

2b. krajowe 25 pkt.  

2c. uczelniane 23 pkt.  

2d. wydziałowe 21 pkt.  

2e. wystawa indywidualna 19 pkt.  

2f. udział w projektach/akcjach promujących wydział/uczelnię 5 pkt. 

2f. udział w akcjach wspierających instytucje pożytku publicznego 5 pkt. 

2g. publikacja katalogu wystawy indywidualnej 3 pkt./publikacja pracy w katalogu z wystawy 

zbiorowej 2 pkt. 

 

3. Udokumentowana działalność w charakterze komisarza wystaw i konkursów: 

3a. międzynarodowe/krajowe/pozainstytucjonalne  22 pkt.  

3b. międzyuczelniane 18 pkt. 

3c. uczelniane 15 pkt. 

3d. wydziałowe 10 pkt. 



4. Udział w nieobjętych programem studiów kwalifikowanych plenerach artystycznych: 

4a. udział w wydarzeniach na tle międzynarodowym 23 pkt. 

4b. udział w wydarzeniach na tle ogólnopolskim 21 pkt.  

  

5.Udział w nieobjętych programem studiów warsztatach konserwatorskich, warsztatach 

artystycznych:  

5a. udział w warsztatach konserwatorskich, warsztatach artystycznych międzynarodowych 27 pkt.  

5b. udział w warsztatach konserwatorskich, warsztatach artystycznych ogólnopolskich, uczelnianych, 

międzyuczelnianych 25 pkt.   

 5c. udział w warsztatach konserwatorskich, warsztatach artystycznych wydziałowych 21 pkt.  

 

6.Udział w nieobjętych programem studiów kwalifikowanych* stażach i praktykach  

(z dołączonym dziennikiem lub/i sprawozdaniem z praktyki): 

6a. międzynarodowe 35 pkt. 

6b. krajowe 25 pkt. 

 

*na podstawie rekomendacji/zaproszenia. 

 

III. Osiągnięcia naukowe  

 

1. Czynny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (referaty, prezentacje):  

1a. międzynarodowe 40 pkt. 

1b. krajowe  35 pkt. 

1c. uczelniane/międzyuczelniane 30 pkt. 

1d. prezentacja dorobku artystyczno – naukowego w formie posteru lub innych nośników trwałych 15 

pkt. 

 

2. Publikacje naukowe:  

2a. w zeszytach naukowych, naukowo - artystycznych 35 pkt.  

2b. w czasopiśmie naukowym, artystycznym, projektowym 30 pkt. 

2c. publikacja materiałów pokonferencyjnych, przygotowanie pełnych tekstów do potwierdzonego 

wydawnictwa 25 pkt. 

2d. w czasopiśmie uczelnianym 23 pkt. 

 

3. Wyróżnienia przedmiotowe udokumentowane wpisem w indeksie 22 pkt. 

 

IV. Osiągnięcia sportowe  

 

1. Udział w zawodach sportowych: 

1a. I miejsce w zawodach międzynarodowych  40 pkt. 

1b. II miejsce w zawodach międzynarodowych 38 pkt.  

1c. III miejsce w zawodach międzynarodowych 35 pkt. 

1d. I miejsce w zawodach krajowych  (pozauczelnianych) 35 pkt. 

1e. II miejsce w zawodach krajowych  (pozauczelnianych) 33 pkt. 

1f. III miejsce w zawodach krajowych  (pozauczelnianych) 31 pkt. 

1g.  I miejsce w zawodach krajowych akademickich/międzyuczelnianych  16 pkt. 

1h. II miejsce w zawodach krajowych akademickich/międzyuczelnianych 14 pkt. 

1i. III miejsce w zawodach krajowych akademickich/międzyuczelnianych 12 pkt. 

 

W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych przez dwóch studentów decyduje ilość 

punktów za średnią ocen. 

 

 


