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KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

NA WYDZIALE FORM PRZEMYSŁOWYCH 

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 pomnożona przez 30, np. iloczyn 

5,5 x 30 = 165 punktów. 

 

II. Osiągnięcia projektowe i artystyczne 
1. Konkursy projektowe:  

1.a. I nagroda w konkursie projektowym o bardzo wysokiej randze – 120 pkt 

1.b. II nagroda w konkursie projektowym o bardzo wysokiej randze – 100 pkt 

1.c. III nagroda w konkursie projektowym o bardzo wysokiej randze – 100 pkt 

1.d. Wyróżnienie w konkursie projektowym o bardzo wysokiej randze – 80 pkt 

1.e. Publikacja niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym konkursu projektowego o bardzo 

wysokiej randze – 24 pkt 

1.f. I nagroda w konkursie projektowym – 64 pkt 

1.g. II nagroda w konkursie projektowym – 48 pkt 

1.h. III nagroda w konkursie  projektowym – 48 pkt 

1.i. Wyróżnienie w konkursie  projektowym – 24 pkt 

1.j. Publikacja niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym konkursu projektowego – 12 pkt   

1.k. I nagroda w projektowym konkursie uczelnianym – 36 pkt 

1.l. II nagroda w projektowym konkursie uczelnianym – 20 pkt 

1.m. III nagroda w projektowym konkursie uczelnianym – 20 pkt 

1.n. Wyróżnienie w projektowym konkursie uczelnianym – 8 pkt 

 

2. Konkursy artystyczne (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, itp.):  

2.a. I nagroda w konkursie artystycznym o bardzo wysokiej randze – 64 pkt 

2.b. II nagroda w konkursie artystycznym o bardzo wysokiej randze – 48 pkt 

2.c. III nagroda w konkursie artystycznym o bardzo wysokiej randze – 48 pkt 

2.d. Wyróżnienie w konkursie artystycznym o bardzo wysokiej randze – 24 pkt 

2.e. Publikacja niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym konkursu artystycznego o bardzo 

wysokiej randze – 12 pkt  

2.f. I nagroda w konkursie artystycznym – 36 pkt 

2.g. II nagroda w konkursie artystycznym – 20 pkt 

2.h. III nagroda w konkursie artystycznym – 20 pkt 

2.i. Wyróżnienie w konkursie artystycznym – 8 pkt 

2.j. Publikacja niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym konkursu artystycznego – 4 pkt 

2.k. I nagroda w artystycznym konkursie uczelnianym – 20 pkt 

2.l. II nagroda w artystycznym konkursie uczelnianym – 12 pkt 

2.m. III nagroda w artystycznym konkursie uczelnianym – 12 pkt 

2.n. Wyróżnienie w artystycznym konkursie uczelnianym – 4 pkt 

3. Wystawy/targi projektowe: 
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3.a. Udział w wystawie/targach międzynarodowych – 48 pkt 

3.b. Udział w wystawie/targach ogólnopolskich – 36 pkt 

 

4. Wystawy/targi artystyczne (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia itp.): 

4.a. Udział w wystawie/targach międzynarodowych – 36 pkt 

4.b. Udział w wystawie/targach ogólnopolskich – 16 pkt 

 

III. Osiągnięcia naukowe 
1. Publikacje: 

1.a. Publikacje własnego autorstwa w czasopismach i w innych wydawnictwach projektowych – 36 

pkt 
1.b. Publikacje na temat projektu lub projektanta w prasie lub wydawnictwach o zasięgu 

międzynarodowym lub w międzynarodowych projektowych portalach internetowych – 20 pkt 

1.c. Publikacje na temat projektu lub projektanta w prasie lub wydawnictwach o zasięgu 

ogólnopolskim lub w krajowych projektowych portalach internetowych – 8 pkt 

 

2. Uzyskane patenty: 

2.a. Patenty posiadane na własne prace projektowe wykonane w ramach zajęć na ASP – 40 pkt 

  

3. Czynny udział w konferencjach /referaty na targach projektowych: 

3.a. Czynny udział w konferencjach międzynarodowych – 40 pkt 

3.b. Czynny udział w konferencjach  ogólnopolskich – 36 pkt 

3.c. Wystąpienia i referaty na konferencjach/targach projektowych promujące uczelnię – 24 pkt 

 

IV. Udział w nieobjętych programem studiów i kwalifikowanych: stażach, 

praktykach i plenerach oraz wymianach zagranicznych 
1. Udział w nie objętym programem studiów i kwalifikowanym stażu zagranicznym – 24 pkt 

2. Udział w nie objętych programem studiów i kwalifikowanych praktykach zagranicznych – 24 pkt 

3. Udział w nie objętym programem studiów i kwalifikowanym stażu krajowym – 12 pkt 

4. Udział w nie objętych programem studiów i kwalifikowanych praktykach krajowych – 12 pkt 

5. Udział w nie objętych programem studiów i kwalifikowanych plenerach – 16 pkt 

6. Udział w wymianach zagranicznych (CEEPUS, ERASMUS) – 12 pkt 

 

VI. Osiągnięcia sportowe na rzecz uczelni 
1. Reprezentacja ASP w zawodach międzyuczelnianych  

1.a Zajęcie miejsca (I–III) w krajowym konkursie sportowym – 12 pkt 

1.b. Zajęcie miejsca (I–III) w międzynarodowym konkursie sportowym – 36 pkt 

 

 

Punkty przyznawane są tylko za osiągnięcia wiarygodnie udokumentowane. 

 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez więcej niż jedna osobę,  

kryterium rozstrzygającym jest średnia ocen. 

 

 


