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Tabela nr 1
Rodzaje osiągnięć artystyczno-naukowych i sportowych honorowanych przy ubieganiu się
o stypendium Rektora wraz z zakresem punktowym
WYNIKI W NAUCE
Wyróżniający wynik w nauce oznacza średnią ważoną ocen w wysokości, co najmniej 4,70.
RODZAJE OSIĄGNIĘĆ W TYM DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNO – NAUKOWA
1) Punktowana jest tylko działalność artystyczno-naukowa związana ze specyfiką uczelni;
2) Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować zgodnie z wymogami stanowiącym załącznik nr 5b do
niniejszego zarządzenia;
3) Podstawą naliczenia punktów za dodatkowe osiągnięcia w tym 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.);
4) Zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu świadczeń 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 (np. współpraca z wydawnictwem,
pełnienie w nim funkcji oraz publikacja tekstów dla tego samego wydawnictwa zostanie zakwalifikowane
do najwyższej kategorii punktowej).
5) O ile mowa w niniejszej tabeli o poziomie uczelnianym, poprzez poziom uczelniany rozumie się działalność
artystyczno-naukową we współpracy z uczelnią macierzystą (np. Udział w przeglądzie rysunku
studenckiego- PRZEGRYS, Wystawa SKALA w Kultura Ma Wiele Twarzy).
6) O ile mowa w niniejszej tabeli o poziomie regionalnym, poprzez poziom regionalny rozumie się działalność
artystyczno-naukową na terenie województwa pomorskiego (np. wystawy w Sztuce Wyboru, Dwóch
Zmianach).
7) O ile mowa w niniejszej tabeli o poziomie ogólnopolskim, poprzez poziom ogólnopolski rozumie się
działalność artystyczno-naukową o zasięgu ogólnokrajowym (np. Studenckie Biennale Małej Formy
Rzeźbiarskiej).
8) O ile mowa w niniejszej tabeli o poziomie międzynarodowym, poprzez poziom międzynarodowy rozumie
się działalność artystyczno-naukową poza granicami Polski lub działalność artystyczno-naukową na terenie
Polski, o zasięgu międzynarodowym np. Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, (Działalność
prowadzona za granicą w trakcie wymiany studenckiej Erasmus+ będzie zakwalifikowana do kategorii
punktowej na poziomie międzynarodowym).

Wystawy
Punktowana jest prezentacja swoich osiągnięć na wystawach, targach, realizacja działań artystycznych np.
performance.
Punktowane są wystawy organizowane w instytucjach artystycznych, kulturalnych lub w placówce o
utrwalonym prestiżu artystycznym np. muzea, galerie, instytucje pozarządowe.
Indywidualne
a. Międzynarodowe
0,30 pkt.
b. Ogólnopolskie
0,20 pkt.
c. Regionalne i uczelniane
0,10 pkt.
1.
Zbiorowe
a. Międzynarodowe
0,20 pkt.
b. Ogólnopolskie
0,10 pkt.
c. Regionalne i uczelniane
0,05 pkt.
Stypendia
Punktowane są stypendia za osiągnięcia artystyczne i naukowe np. Stypendium Ministra Kultury, Stypendium
Miasta Gdańska, Stypendia fundowane. Z wyłączeniem stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
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a.

2.

Stypendia za osiągnięcia artystyczne, naukowe.

0,10 pkt.

Konferencje naukowe i artystyczne
Punktowany jest tylko czynny udział (tj. wystąpienie w roli prelegenta lub organizacja konferencji).
a.
b.

3.

Konferencja międzynarodowa
Konferencja ogólnopolska

0,20 pkt.
0,10 pkt.

Konkursy i olimpiady
Punktowane są nagrody (miejsca 1-3) otrzymane w konkursach i olimpiadach artystycznych i naukowych.
a.
b.
c.

4.

Konkursy i olimpiady na poziomie międzynarodowym
Konkursy i olimpiady na poziomie ogólnopolskim
Konkursy i olimpiady na poziomie regionalnym i uczelnianym

0,20 pkt.
0,10 pkt.
0,05 pkt.

Udział w nieodpłatnych stażach i praktykach nieobjętych programem studiów oraz
udział w wymianie studenckiej
Punktowana jest wymiana studencka np. w ramach programu Erasmus + oraz nieodpłatne staże i praktyki
nieobjęte programem studiów.
0,20 pkt.
a. na poziomie międzynarodowym
5.
0,10 pkt.
b. na poziomie krajowym
Publikacje tekstów, prac artystycznych
Punktowane są publikacje w wydawnictwach naukowych, artystycznych i wydawnictwach uczelnianych.
6.

a.
b.

publikacje w wydawnictwach naukowych i artystycznych
publikacje w wydawnictwach uczelnianych

0,10 pkt.
0,05 pkt.

Patenty i wzory użytkowe
Punktowe są posiadane patenty i wzory użytkowe uregulowane w Urzędzie Patentowym.
7.

a.

Posiadane patenty lub wzory użytkowe

0,10 pkt.

Stała współpraca z ośrodkami kultury i sztuki
Wszystkie aktywności związane z tą samą instytucją punktowane są tylko jeden raz.
8.

a.

Stała współpraca z ośrodkami kultury i sztuki

0,10 pkt.

Aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni
a.

Działalność na rzecz społeczności akademickiej
Punktowane jest np. opieka na studentem Erasmus–Buddy, sprawowanie
funkcji halabardnika podczas uroczystych posiedzeń Senatu, sumienne
wywiązywanie się ze swoich obowiązków wynikających ze sprawowania
mandatu przedstawiciela studentów w Senacie Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku, Radach Programowych Wydziałów, Uczelnianej Radzie Samorządu
Studenckiego lub Komisjach.

b.

Koła Naukowe
Punktowana jest aktywna przynależność do Koła Naukowego.

9.
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c.

Aktywny udział w festiwalach artystycznych, plenerach, warsztatach,
wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Uczelnię.
Punktowany jest tylko aktywny udział w imprezach artystycznych i naukowych
organizowanych przez uczelnię w ramach prowadzonej przez nią działalności
(montaż ekspozycji wystawienniczych, wolontariat, wsparcie na rzecz i udział
w organizacji imprezy).

d. Udział z ramienia Uczelni na rzecz propagowania kultury i sztuki, w
festiwalach artystycznych, plenerach, warsztatach oraz na rzecz promocji.
Punktowany jest udział z ramienia uczelni we współpracy z kadrą akademicką
w zewnętrznych imprezach artystycznych i naukowych, w których udział
bierze uczelnia.

Rodzaje osiągnięć sportowych honorowanych przy ubieganiu się o stypendium Rektora

Przynależność do Akademickiego Związku Sportowego

1.

a.

Przynależność do Akademickiego Związku Sportowego.

0,10 pkt.

Udział w zawodach
Punktowany jest udział w zawodach na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, uniwersjadach, igrzyskach
olimpijskich, mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy.

2.

a.

Igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, świata, mistrzostwach Europy,
akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy
(punktowany jest sam udział)

0,40 pkt.

b.

Uniwersjady (miejsca 1-3)

0,30 pkt.

c.

Zawody na poziomie ogólnopolskim (miejsca 1-3)

0,20 pkt.

d.

Zawody na poziomie regionalnym (laureat)

0,10 pkt.
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