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ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA 

w roku akademickim 2019/2020 

 

Na podstawie § 37 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 

30 września 2019 r., stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2019 Rektora Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie z dnia 30 września 2019 r., niniejszym ustala się zasady przyznawania 

stypendium rektora, w tym zasady przyznawania punktów za średnią ocen oraz osiągnięcia brane pod 

uwagę przy ocenie wniosków studentów o stypendium rektora, w roku akademickim 2019/2020: 

 

Średnia 

 
Średnia uzyskana w 
ASP w Warszawie 

wartość średniej x3 

 
Średnia uzyskana w 

innej uczelni po 
przeliczeniu wg 

skali ocen 
obowiązującej w 
ASP w Warszawie 

wartość średniej x3 

     Osiągnięcia pkt 

Wystawy indywidualne zagraniczne 10 

krajowe 8 

regionalne (miejskie) 6 

uczelniane 4 

zbiorowe zagraniczne 9 

krajowe 7 

regionalne (miejskie) 5 

uczelniane 3 

pokonkursowe zagraniczne 8 

krajowe 6 

regionalne (miejskie) 4 

uczelniane 2 
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Działalność 
kuratorska 

działalność jednoosobowa lub nadzór nad przedsięwzięciem 4 

udział w pracach zespołu kuratorskiego 2 

Czynny udział w 
konferencjach 

naukowych 

wystąpienie na 
konferencji 

międzynarodowej 
(referat) 

indywidualne 10 

zbiorowe 9 

udział w 
konferencji 

międzynarodowej 
(poster) 

indywidualne 9 

zbiorowe 8 

wystąpienie na 
konferencji 

krajowej (referat) 

indywidualne 9 

zbiorowe 8 

udział w 
konferencji 

krajowej (poster) 

indywidualne 8 

zbiorowe 7 

wystąpienie na 
konferencji 
uczelnianej 

(referat) 

indywidualne 7 

zbiorowe 6 

udział w 
konferencji 

uczelnianej (poster) 

indywidualne 6 

zbiorowe 5 

Publikacje Recenzowana książka o charakterze naukowym 10 

Rozdział w recenzowanej książce o charakterze naukowym lub 
recenzowanej publikacji pokonferencyjnej 

8 

Artykuł naukowy w recenzowanym czasopiśmie naukowym 8 

Książka poświęcona twórczości osoby wnioskującej 5 

Publikacja o twórczości osoby wnioskującej w czasopiśmie polskim 
lub zagranicznym 

3 

Zamieszczenie dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej 1 

Przekłady Przekład książki o charakterze naukowym 10 

Przekład rozdziału książki lub artykułu naukowego zamieszczony w 
recenzowanej książce o charakterze naukowym lub czasopiśmie 

naukowym 

8 

Konkursy międzynarodowe za 1. miejsce 10 

za 2. miejsce 9 
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za 3. miejsce 8 

za wyróżnienie 7 

krajowe za 1. miejsce 8 

za 2. miejsce 7 

za 3. miejsce 6 

za wyróżnienie 5 

Za osiągnięcia sportowe, muzyczne, teatralne 5 

Zakwalifikowanie 
się do konkursu do 
udziału w biennale, 

festiwalu, 
konkursie, itp. 

międzynarodowym 3 

krajowym 2 

Współudział w naukowych projektach 
badawczych 

we współpracy z innymi uczelniami lub 
jednostkami naukowymi, w tym 

zagranicznymi 

8 

prowadzonych przez Akademię 5 

Architektura Wnętrz 

Zrealizowany autorski 
projekt 

wnętrza powyżej 
20m² powierzchni 

netto 

autorstwa osoby wnioskującej 10 

wykonany w zespole 5 

wnętrza do 20m² 
powierzchni netto 

autorstwa osoby wnioskującej 7 

wykonany w zespole 4 

dostępnej 
publicznie wystawy 

autorstwa osoby wnioskującej 10 

wykonany w zespole 6 

mebla lub obiektu 
w przestrzeni 

publicznej 

autorstwa osoby wnioskującej 10 

wykonany w zespole 6 

Wzornictwo 

Autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego na 
który udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy 

lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego 

10 

Wdrożenia do produkcji własnego projektu (dotyczy również współautorstwa) 10 
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Rzeźba 

Realizacja (np. w przestrzeni 
miejskiej) 

monumentalna 5 

instalacja 4 

plenerowa 3 

street art 2 

performance, happening 1 

 

 

1. Na każdym roku studiów, z wyjątkiem pierwszego roku studiów I stopnia oraz studiów jednolitych, 

musi zostać przyznane jedno stypendium rektora.  

2. Jeśli na danym roku nie ma złożonych wniosków o stypendium rektora, zasada, o której mowa 

w pkt. 1, nie obowiązuje. 

3. W pierwszej kolejności, stypendium rektora otrzymuje student z najwyższą liczbą punktów na 

danym roku studiów. Pozostałe stypendia przyznaje się wg ustalonej listy rankingowej, 

zawierającej lokaty przypisane pozostałym wnioskującym na podstawie uzyskanych przez nich 

liczby punktów.  

4. Przyznawanie stypendium rektora odbywa się przy zachowaniu limitu 10% liczby studentów 

danego kierunku, z zastrzeżeniem pkt. 7. 

5. Student pierwszego roku studiów (I stopień i studia jednolite) otrzymuje stypendium na 

podstawie Art. 91 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

6. Nie określa się liczby stypendiów na pierwszym roku studiów, o których mowa w Art. 91 ust. 2 

Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.    

7. Studentów pierwszego roku (I stopień i studia jednolite), którym przyznano stypendium rektora, 

na podstawie w Art. 91 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie wlicza się do 

liczby studentów stanowiącej 10% liczby studentów na danym kierunku studiów.  

8. Stypendium rektora przyznawane jest łącznie za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia 

naukowe, artystyczne oraz osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 

krajowym.   

9. Średnia ocen jest jednym z punktowanych elementów. 

10. Osiągnięcia sportowe są jednym z punktowanych elementów. 

11. Osiągnięcia artystyczne są jednym z punktowanych elementów. 

12. Osiągnięcia naukowe są jednym z punktowanych elementów. 

13. Punkty są liczone bezwzględnie, nie ma limitu punktów. 

14. Wymagana średnia ocen do aplikacji o stypendium to 4.0. 

15. Średnia ocen jest mnożona przez 3 jako osiągnięcie punktowane. 

 


