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Załącznik nr 8i 

do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 
NA WYDZIALE INTERMEDIÓW 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 
 
 
PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ 
  
Wyniki w nauce 
1. Średnia ocen od 4,75 do 5,5 uzyskana na głównym kierunku - średnia x 30 
 
I. Osiągniecia artystyczne 
1. Otrzymane stypendia: 
1a. Stypendium Ministra Kultury 30 pkt. 
1b. Stypendium Jana Matejki 26 pkt.  
1c. Stypendium Henry’ego T. Dorena 16 pkt.  
1d. Inne stypendia 12 pkt. 
 
2. Udział oraz osiągniecia w konkursach artystycznych (w dowolnej dziedzinie twórczości): 
2a. I nagroda w konkursie międzynarodowym 36 pkt. 
2b. II nagroda w konkursie międzynarodowym 32 pkt. 
2c. III nagroda w konkursie międzynarodowym 28 pkt. 
2d. Wyróżnienie w konkursie międzynarodowym 16 pkt.  
2e. Kwalifikowany udział w konkursie międzynarodowym 6 pkt.  
2f. I nagroda w konkursie ogólnopolskim 32 pkt. 
2g. II nagroda w konkursie ogólnopolskim 24 pkt.  
2h. III nagroda w konkursie ogólnopolskim 20 pkt.  
2i. Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim 12 pkt. 
2j. Kwalifikowany udział w konkursie ogólnopolskim 6 pkt. 
2k. I nagroda w konkursie międzywydziałowym/wydziałowym 12 pkt.  
2l. II nagroda w konkursie międzywydziałowym/wydziałowym 10 pkt.  
2ł. III nagroda w konkursie międzywydziałowym/wydziałowym 8 pkt.  
2m. Wyróżnienie w konkursie międzywydziałowym/wydziałowym 6 pkt.  
2n. Kwalifikowany udział w konkursie międzywydziałowym/wydziałowym 4 pkt. 
 
3. Udział w wystawach/festiwalach/targach artystycznych (w dziedzinach zbieżnych z kierunkiem studiów): 
3a. Wystawa indywidualna zagraniczna 25 pkt.  
3b. Wystawa indywidualna krajowa 18 pkt*. 
3c. Wystawa indywidualna uczelniana 14 pkt 
3d. Wystawa indywidualna wydziałowa 10 pkt 
3e. Udział w wystawie zbiorowej międzynarodowej 12 pkt*.  
3f. Udział w wystawie w wystawie zbiorowej krajowej 10 pkt*.  
3g. Udział w wystawie zbiorowej uczelnianej (galeria) 10 pkt*.  
3h. Wystawa indywidualna wydziałowa 6 pkt 
3i. kurator wystaw (krajowych i międzynarodowych) 8 pkt. 
3j. Wielokrotna prezentacja dzieła o podobnym charakterze w ramach cyklu/serii wydarzeń krajowych. 20 pkt** 
3k. Wielokrotna prezentacja dzieła o podobnym charakterze w ramach cyklu/serii wydarzeń międzynarodowych. 30 pkt** 
* Udział w wystawach w prestiżowych galeriach i udział w wystawach kwalifikowanych na drodze konkursu lub typowania 
kuratorskiego – dodatkowo 6 pkt 
** Wydarzenie o charakterze cyklicznym (powtórzone minimum trzykrotnie), tj. m.in. koncert w ramach trasy koncertowej, 
kolejne odsłony wystawy zbiorowej, audycja, prelekcja, wykład, warsztat itd.   
 
 4. Udział w kwalifikowanych warsztatach interdyscyplinarnych: 
4a. Udział w warsztatach międzynarodowych 20 pkt. 
4b. Udział w warsztatach ogólnopolskich-międzyuczelnianych 18 pkt. 
4c. Udział w warsztatach/sympozjach wydziałowych 15 pkt 
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II. Osiągnięcia naukowe 
1. Publikacje w czasopismach o sztuce i naukowych: 
1a. Publikacja 10 pkt.  
1b. publikacja w mediach (autorskie teksty, publikacje w telewizji) 8 pkt. 
1c. indywidualny blog 4 pkt. 
Zgłoszony blog powinien dotyczyć problematyki związanej ze sztuką, kulturą, zagadnieniami społecznymi; własną 
działalnością artystyczną i studencką. Może zawierać teksty krytyczne i opinie dotyczące zjawisk w sztuce współczesnej. W 
chwili zgłoszenia blog musi zawierać systematyczne wpisy i musi być prowadzony przynajmniej 3 miesiące. Zgłoszone blogi 
oceniane są w formie konkursu – ocenie podlega jakość merytoryczna publikacji, częstotliwość publikowania wpisów, ilość 
odsłon wpisów na bloga. 
1d. Prowadzenie autorskich wykładów, prezentacji 8 pkt. 
 
2. Czynny udział w konferencjach (referaty): 
2a. Czynny udział w konferencjach międzynarodowych (za każdy referat -wystąpienie) 16 pkt.  
2b. Czynny udział w konferencjach ogólnopolskich (za każdy referat - wystąpienie) 10 pkt. 
 
III. Udział w kwalifikowanych stażach/praktykach: 
1. Udział w wymianie krajowej i międzynarodowej (np. ERASMUS, CEPUS) - 16 pkt.  
2. Udział w stażu zagranicznym nieobjętym programem studiów 20 pkt.  
3. Udział w praktykach zagranicznych nieobjętym programem studiów 16 pkt.  
4. Udział w stażach/praktykach ogólnopolskim (nieobjętym programem studiów) 12 pkt.  
 
IV. Osiągniecia sportowe: 
1a. Zajęcie miejsca 1 w zawodach krajowych akademickich/międzyuczelnianych (drużynowe/indywidualne) 16 pkt. 
1b. Zajęcie miejsca 2-3 w zawodach krajowych akademickich/międzyuczelnianych (drużynowe/indywidualne) 12 pkt. 
2a. Zajęcie miejsca 1 w zawodach krajowych związkowych(pozauczelnianych) 12 pkt. 
2b. Zajęcie miejsca 2-3 w zawodach krajowych związkowych (pozauczelnianych) 8 pkt. 
3. Zajęcie wysokiego miejsca (1-3) w zawodach międzynarodowych 18 pkt. 
 
 
Osiągnięcia podlegają ̨ocenie wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających wiarygodność ́danych. 
 
W przypadku tej samej ilości punktów zdobytych przez wiele osób, ranking ustala się na podstawie osiągnięcia większej 
ilości punktów wynikającej ze średniej ocen. 


