
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 44 Rektora ASP 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ROKU AKADEMICKIM …./….  

POUCZENIE: Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się 

o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz Regulaminu ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów 

magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie, zwanego dalej Regulaminem.  

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z aktualnie obowiązującym Regulaminem wraz 

z załącznikami stanowiącymi jego integralną część. 

Dane studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium 

Imiona:  Nazwisko:  

Nr albumu:  Poziom studiów: 

Kierunek:  Tryb studiów:  

Rok:  Wydział  

PESEL:  Dokument tożsamości:  

Adres zameldowania: 

………………………………….. 

Adres korespondencyjny: 

………………………………….. 

Numer telefonu:  Adres e-mail:  

Numer konta bankowego, na które ma być przekazywane świadczenie:  

 

Wnoszę o przyznanie: {stypendium socjalnego}/{stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu 

zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki}/{stypendium socjalnego 

w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki} 

W skład rodziny wchodzą:  

Lp. Imię i nazwisko 
Data  

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce pracy lub 

nauki  

Miesięczny dochód 

netto/osoba 1  

1.      

2.      

Miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny wynosi:  

W celu udokumentowania wniosku przedstawiam następujące załączniki:  

OŚWIADCZENIE 

                                                           
1 Dochód członka rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, z zastrzeżeniem sytuacji utraty 

lub uzyskania dochodu. 

 Utrata dochodu – oznacza wyłącznie utratę dochodu spowodowaną:  

 a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

 b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

 c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 

 d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,  

 e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983)*,  

 f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. 

 art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co 

najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej 

opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia”. 

 Uzyskanie dochodu – oznacza wyłącznie uzyskanie dochodu spowodowane:  

 a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

 b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

 c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 

 d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emery-tury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą go-spodarstwa rolnego,  

 e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, 

 f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 



Ja ……………………. niżej podpisany/a uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w 

 art. 286 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2016 poz. 1137 z późn. zm.)1 oraz świadomy/a treści art. 184 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)2 

jak również odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 tej ustawy3 oraz świadomy/a obowiązku 

zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

Zapoznałem/am się z aktualnie obowiązującym Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów 

pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, wraz 

z załącznikami stanowiącymi jego integralną część. 

Studiuję równocześnie na innym kierunku lub w innej uczelni 

 NIE 

 TAK 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Ukończyłem/łam inne studia  

 NIE 

 TAK 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Ubiegam się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 

 NIE 

 TAK 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Pobieram świadczenia pomocy materialnej  

 NIE 

 TAK 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Dane wpisane do wniosku oraz wszystkie załączone dokumenty wraz danymi w nich zawartymi, dane dotyczące 

rodzajów i wysokości dochodów moich i członków mojej rodziny, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie moich danych 

osobowych zawartych we wniosku oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie stypendium w zakresie 

związanym z ustalaniem prawa do przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).  

Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich 

aktualizacji. 

Zostałem/am powiadomiony/a o możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania w sprawie 

z wniosku o ustalenie prawa do stypendium socjalnego, a przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia 

się co do zebranych dowodów i materiałów jak i możliwości zgłoszenia żądań, zgodnie z brzmieniem art. 10 § 1 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

Wypełnia osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu 

zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki bądź z tytułu 

zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w obiekcie innym 

niż dom studencki: 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

                                                           
1 Art. 286. k.k. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej 

w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
2  Art. 184 ust. 4 i 5 p.s.w.:4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.  
  Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że 

kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.  
3  Art. 211. ust. 1 i 2 p.s.w.:Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed 

komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.  

 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną. 



nie posiadam adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych: Zielonki, 

Michałowice, Kocmyrzów - Luborzyca, Igołomia - Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, 

Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś  

codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni: 

 

e 

 

w związku z powyższym w roku akademickim  20.…/20…. wskazane poniżej osoby: 

 

oraz 

 

 

 

zamieszkują w: 

 

 

Adres zamieszkania:  

…………………………….........................................................................................................................................  

 

 

 …………………………………………….. 

Data i podpis studenta (wnioskodawcy) 

 

Wypełnia pracownik Dziekanatu: 

 

 

 

…………………………………………... 

 

 

 

…………………………………………... 

data wpływu wniosku podpis pracownika Dziekanatu 

 

 



Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 44 Rektora ASP 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

..................................................................... 

(imię i nazwisko członka rodziny) 

NR PESEL1  ………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE DO CELÓW STYPENDIALNYCH 
Ja …………………………………………………………… niżej podpisana/y, oświadczam, że: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej 

za przestępstwo określone w  art. 286 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2016 poz. 1137 z późn. zm.)2  

 

 

.........................................                                ……………………..…...................................................................... 

   (miejscowość, data)    (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 

                                                           
1 W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 
2 Art. 286. k.k. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 

rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub 

niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do lat 8. 

 

 



Załącznik nr 3 

do zarządzenia nr 44 Rektora ASP 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W ROKU AKADEMICKIM …./…. 

 

POUCZENIE: Prawo do zapomogi ustala się na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t. j. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz Regulaminu ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, 

studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie, zwanego dalej Regulaminem.  

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z aktualnie obowiązującym Regulaminem wraz 

z załącznikami stanowiącymi jego integralną część. 

Dane studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium 

Imiona:  Nazwisko:  

Nr albumu:  Poziom studiów: 

Kierunek:  Tryb studiów:  

Rok:  Wydział  

PESEL:  Dokument tożsamości:  

Adres zameldowania: 

………………………………….. 

Adres korespondencyjny: 

………………………………….. 

Numer telefonu:  Adres e-mail:  

Numer konta bankowego, na które ma być przekazywane świadczenie:  

 

Wnoszę o przyznanie zapomogi. 

Uzasadnienie wniosku: 

W celu udokumentowania wniosku przedstawiam następujące załączniki:  

 

OŚWIADCZENIE 
Ja ……………………. niżej podpisany/a uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone 

w art. 286 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2016 poz. 1137 z późn. zm.)1 oraz świadomy/a treści art. 184 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)2 

jak również odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 tej ustawy3 oraz świadomy/a obowiązku 

zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych OŚWIADCZAM, ŻE: 

 

 

Zapoznałem/am się z aktualnie obowiązującym Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów 

pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, wraz 

z załącznikami stanowiącymi jego integralną część. 

Studiuję równocześnie na innym kierunku lub w innej uczelni 

 NIE 

 TAK 

                                                           
1 Art. 286. k.k. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej 

w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
2  Art. 184 ust. 4 i 5 p.s.w.:4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.  
  Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że 

kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.  
3  Art. 211. ust. 1 i 2 p.s.w.:Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed 

komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.  

 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.2 Art. 286. k.k. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 

doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 

pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 



………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Ukończyłem/łam inne studia  

 NIE 

 TAK 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Ubiegam się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 

 NIE 

 TAK 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Pobieram świadczenia pomocy materialnej  

 NIE 

 TAK 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Dane wpisane do wniosku oraz wszystkie załączone dokumenty wraz danymi w nich zawartymi, dane dotyczące 

rodzajów i wysokości dochodów moich i członków mojej rodziny, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie moich danych 

osobowych zawartych we wniosku oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie zapomogi w zakresie 

związanym z ustalaniem prawa do przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).  

Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich 

aktualizacji. 

Zostałem/am powiadomiony/a o możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania w sprawie 

z wniosku o ustalenie prawa do stypendium, a przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia się co do 

zebranych dowodów i materiałów jak i możliwości zgłoszenia żądań, zgodnie z brzmieniem art. 10 § 1 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 

 

…………………………………………….. 

Data i podpis studenta (wnioskodawcy) 

 

Wypełnia pracownik Dziekanatu: 

 

…………………………………………... 

 

…………………………………………... 

data wpływu wniosku podpis pracownika Dziekanatu 

 



Załącznik nr 4 

do zarządzenia nr 44 Rektora ASP 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W ROKU AKADEMICKIM …./…. 

POUCZENIE: Prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  ustala się na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 

z późn. zm.) oraz Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia 

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwanego dalej Regulaminem.  

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z aktualnie obowiązującym Regulaminem wraz 

z załącznikami stanowiącymi jego integralną część. 

Dane studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium 

Imiona:  Nazwisko:  

Nr albumu:  Poziom studiów: 

Kierunek:  Tryb studiów:  

Rok:  Wydział  

PESEL:  Dokument tożsamości:  

Adres zameldowania: 

………………………………….. 

Adres korespondencyjny: 

………………………………….. 

Numer telefonu:  Adres e-mail:  

Numer konta bankowego, na które ma być przekazywane świadczenie:  

 

Wnoszę o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 

 

UZASADNIENIE 

Orzeczony stopnień niepełnosprawności: …………………... 

Data ważności orzeczenia: ………………………………….  

  

W celu udokumentowania wniosku przedstawiam następujące załączniki:  

OŚWIADCZENIE 

Ja ……………………. niżej podpisany/a uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w 

 art. 286 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2016 poz. 1137 z późn. zm.)1 oraz świadomy/a treści art. 184 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)2 

jak również odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 tej ustawy3 oraz świadomy/a obowiązku 

zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych OŚWIADCZAM, ŻE:’ 

 

Zapoznałem/am się z aktualnie obowiązującym Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów 

pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, wraz 

z załącznikami stanowiącymi jego integralną część. 

Studiuję równocześnie na innym kierunku lub w innej uczelni 

 NIE 

 TAK 

                                                           
1 Art. 286. k.k. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 

wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
2  Art. 184 ust. 4 i 5 p.s.w.:4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.  
  Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że 

kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.  
3  Art. 211. ust. 1 i 2 p.s.w.:Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed 

komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.  

 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.2 Art. 286. k.k. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 

należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 



………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Ukończyłem/łam inne studia  

 NIE 

 TAK 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Ubiegam się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 

 NIE 

 TAK 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Pobieram świadczenia pomocy materialnej  

 NIE 

 TAK 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Dane wpisane do wniosku oraz wszystkie załączone dokumenty wraz z danymi w nich zawartymi są kompletne 

i zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie moich danych 

osobowych zawartych we wniosku oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie stypendium w zakresie 

związanym z ustalaniem prawa do przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).  

Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich 

aktualizacji. 

Zostałem/am powiadomiony/a o możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania w sprawie 

z wniosku o ustalenie prawa do stypendium, a przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia się co do 

zebranych dowodów i materiałów jak i możliwości zgłoszenia żądań, zgodnie z brzmieniem art. 10 § 1 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 

 

…………………………………………….. 

Data i podpis studenta (wnioskodawcy) 

 

Wypełnia pracownik Dziekanatu: 

 

…………………………………………... 

 

…………………………………………... 

data wpływu wniosku podpis pracownika Dziekanatu 

  



Załącznik nr 5 

do zarządzenia nr 44 Rektora ASP 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

NA WYDZIALE MALARSTWA 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 

 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH STUDENTÓW LUB/I 

WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH, KTÓRE MOGĄ DOKUMENTOWAĆ WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

KIERUNKU MALARSTWO 

 

I. Wyniki w nauce  

1. Średnia ocen od 4,75 do 5,5 uzyskana na kierunku, na którym student ubiega się o w/w 

świadczenie (średnia x 30). 

 

II. Osiągnięcia artystyczne/naukowe - NIE WIĘCEJ NIŻ 15 OSIĄGNIĘĆ (UWAGA: punktowane 

będą wyłącznie osiągnięcia wykazane według kolejności we wniosku – pozycje od 1 do 15): 

1. Otrzymane stypendia: (40 pkt)  
a) Stypendium Henry’ego J. T. Dorena  

b) Stypendium „Grazella” im. Marii Anny Siemieńskiej  

c) Program Stypendialny SAPERE AUSO  

d) Nagroda Województwa Małopolskiego "Ars Quaerendi”  

e) Stypendium naukowe miasta Krakowa  

f) Program Stypendialny Młoda Polska, organizowany przez NCK  

g) Fundacja "Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza"  

h) Stypendia fundowane  

i) Inne stypendia, które zaakceptuje Komisja 

 

2. Udział lub nagrody w konkursach artystycznych: 
a) grand prix, I nagroda w konkursie międzynarodowym na poziomie akademickim - 50 pkt 

b) II -III nagroda w konkursie międzynarodowym - 35 pkt 

c) wyróżnienie w konkursie międzynarodowym – 20 pkt 

d) publikacja wyróżnionej/ niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym (uznaje się tylko 

publikacje książkowe posiadające numer ISBN) – 5 pkt 

e) I-III nagroda w konkursie krajowym/międzyuczelnianym – 20 pkt 

f) wyróżnienie w konkursie krajowym/międzyuczelnianym – 10 pkt 

g) publikacja wyróżnionej/ niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym (uznaje się tylko 

publikacje książkowe posiadające numer ISBN) – 4 punkty 

h) nagroda lub wyróżnienie w konkursie uczelnianym/międzywydziałowym/uczelnianym- 10 pkt 

i) nagroda lub wyróżnienie w konkursie projektowym – 20 pkt 

 

3. Udział w wystawach, projektach, targach i realizacjach działań artystycznych: (razy ilość) 
a) międzynarodowe – 30 pkt 

b) krajowe – 20 pkt 

c) uczelniane – 15 pkt 

d) indywidualne – zagraniczna - 40 pkt, krajowa – 30 pkt 

e) publikacja katalogu wystawy indywidualnej (nie uznaje się publikacji folderów i druków 

ulotnych) - zagraniczna - 10 pkt, krajowa – 5 pkt 

f) publikacja pracy w katalogu prac z wystawy zbiorowej (nie uznaje się publikacji w folderze 

lub druku ulotnym) –zagraniczna – 5 pkt, krajowa – 2 pkt 

g) Ukazanie się recenzji lub artykułu dotyczącego aktywności artystycznej studenta 

w prestiżowej publikacji (również w wersji elektronicznej) – 10 pkt 



 

4. Publikacje w czasopismach naukowych i artystycznych w formie drukowanej 

i elektronicznej (dotyczy publikacji posiadających nr ISSN albo publikacji internetowych 

o wysokim prestiżu. Zdjęcia w katalogu to nie publikacja, może to być jedynie załącznik do 

pkt 2 i 3): (razy ilość) (20 pkt) 

 

5.  Czynny udział w konferencjach (referaty/wystąpienia): (razy ilość) 
a) udział w konferencjach międzynarodowych (25 pkt) 

b) udział w konferencjach krajowych (20 pkt) 

c) publikacja materiałów pokonferencyjnych w postaci artykułu (10 pkt)  

 

6. Udział w wymianie studenckiej 
Udział w wymianie zagranicznej (LLP/ ERASMUS, CEEPUS, z umów bilateralnych podpisanych 

przez ASP) (5 pkt) 

 

7. Udokumentowana działalność w charakterze komisarza wystaw i konkursów: (razy ilość) 

 wydziałowych – 5 pkt 

 uczelnianych – 10 pkt 

 międzyuczelnianych – 15 pkt 

 pozauczelnianych (dotyczy prestiżowych instytucji sztuki) – 20 pkt 

 

8. Udział w nieobjętych programem studiów, kwalifikowanych stażach, praktykach, 

warsztatach związanych ze studiowanym kierunkiem (załącza się program stażu/praktyk) 
a) zagranicznych – 15 pkt 

b) krajowych – 10 pkt 

 

9. Inne – udokumentowana działalność artystyczna nieujęta w punktach 1-8 i stanowiąca wybitne 

osiągnięcie studenta – 10 pkt 

 

 

III. Osiągnięcia sportowe: (razy ilość) 

 I nagroda w Zawodach Międzynarodowych – 20 pkt 

 II i III w Zawodach Międzynarodowych – 15 pkt 

 I nagroda w Zawodach Krajowych akademickich i pozaakademickich – 18 pkt 

 II i III nagroda w Zawodach Krajowych akademickich i pozaakademickich – 12 pkt 

 

Komisja decyduje, które osiągnięcia studenta, nagrody i wyniki z podanej listy, uzyskane 

w poprzednim roku akademickim, są podstawą do przyznania w/w świadczenia na rok akademicki.  

W sytuacji uzyskania tej samej ilości punktów, o miejscu w rankingu decydują kryteria 

osiągnięć artystycznych a nie średnia ocen. 



Załącznik nr 6 

do zarządzenia nr 44 Rektora ASP 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

NA WYDZIALE MALARSTWA 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 
 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH LUB/I WYSOKICH 

WYNIKÓW SPORTOWYCH, KTÓRE MOGĄ DOKUMENTOWAĆ WNIOSEK O 

PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA 

KIERUNKU SCENOGRAFIA 

 

I. Wyniki w nauce  

1. Średnia ocen od 4,75 do 5,5 uzyskana na kierunku, na którym student ubiega się o w/w 

świadczenie (średnia x 30). 

II. Osiągnięcia artystyczne/naukowe - NIE WIĘCEJ NIŻ 15 OSIĄGNIĘĆ (UWAGA: punktowane 

będą wyłącznie osiągnięcia wykazane według kolejności we wniosku – pozycje od 1 do 15): 

1. Otrzymane stypendia: (40 pkt)  
a) Stypendium Henry’ego J. T. Dorena  

b) Stypendium „Grazella” im. Marii Anny Siemieńskiej  

c) Program Stypendialny SAPERE AUSO  

d) Nagroda Województwa Małopolskiego "Ars Quaerendi”  

e) Stypendium naukowe miasta Krakowa  

f) Program Stypendialny Młoda Polska, organizowany przez NCK  

g) Fundacja "Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza"  

h) Stypendia fundowane  

i) Inne stypendia, które zaakceptuje Komisja 

 

2. Udział lub nagrody w konkursach artystycznych, scenograficznych, festiwalach filmowych 

i teatralnych: 
a) grand prix, I nagroda w konkursie międzynarodowym na poziomie akademickim - 50 pkt 

b) II -III nagroda w konkursie międzynarodowym - 35 pkt 

c) wyróżnienie w konkursie międzynarodowym –30 pkt 

d) publikacja wyróżnionej/ niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym (uznaje się tylko 

publikacje książkowe posiadające numer ISBN) – 5 pkt 

e) I-III nagroda w konkursie krajowym/międzyuczelnianym – 20 pkt 

f) wyróżnienie w konkursie krajowym/międzyuczelnianym – 10 pkt 

g) publikacja wyróżnionej/ niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym (uznaje się tylko 

publikacje książkowe posiadające numer ISBN) – 4 punkty 

h) nagroda lub wyróżnienie w konkursie uczelnianym/międzywydziałowym/uczelnianym- 10 pkt 

 

3. Udział w wystawach, projektach, targach, festiwalach, filmach i spektaklach teatralnych: 

(razy ilość) 
a) międzynarodowe – 30 pkt 

b) krajowe – 25 pkt 

c) uczelniane – 15 pkt 

d) indywidualne – zagraniczna - 40 pkt, krajowa – 30 pkt 

e) publikacja katalogu wystawy indywidualnej (nie uznaje się publikacji folderów i druków 

ulotnych) - zagraniczna - 10 pkt, krajowa – 5 pkt 

f) publikacja pracy w katalogu prac z wystawy zbiorowej (nie uznaje się publikacji folderów 

i druków ulotnych) – zagraniczna – 5 pkt, krajowa – 2 pkt 

g) Ukazanie się recenzji lub artykułu dotyczącego aktywności artystycznej studenta 

w prestiżowej publikacji (również w wersji elektronicznej) – 10 pkt  

 



4. Publikacje w czasopismach naukowych i artystycznych w formie drukowanej 

i elektronicznej (dotyczy publikacji posiadających nr ISSN albo publikacji internetowych 

o wysokim prestiżu. Zdjęcia w katalogu to nie publikacja, może to być jedynie załącznik do 

pkt 2 i 3) (razy ilość) (20 pkt)  
 

5. Czynny udział w konferencjach (referaty/komunikaty): (razy ilość) 
a) udział w konferencjach międzynarodowych (30pkt) 

b) udział w konferencjach krajowych (25 pkt) 

c) publikacja materiałów pokonferencyjnych w postaci artykułu (15 pkt)  

 

6. Udział w wymianie studenckiej: 
Udział w wymianie zagranicznej (LLP/ ERASMUS, CEEPUS, z umów bilateralnych podpisanych 

przez ASP) (5 pkt) 

 

7. Udokumentowana działalność w charakterze komisarza wystaw, konkursów i projektów 

artystycznych i scenograficznych (razy ilość) 
a) wydziałowych – 10 pkt 

b) uczelnianych – 15 pkt 

c) międzyuczelnianych – 20 pkt 

d) pozauczelnianych (dotyczy prestiżowych instytucji sztuki) – 25 pkt 

 

8. Udział w nieobjętych programem studiów, kwalifikowanych stażach, praktykach, 

warsztatach, etiudach związanych ze studiowanym kierunkiem (załącza się program 

stażu/praktyk): 
a) zagranicznych – 20 pkt 

b) krajowych – 15 pkt 

 

9. Udokumentowana samodzielna realizacja scenografii filmowej i teatralnej: 35 pkt (20 pkt 

dla małych form filmowych i teatralnych). 

 

10. Inne – udokumentowana działalność artystyczna nieujęta w punktach 1-9 i stanowiąca wybitne 

osiągnięcie studenta – 10 pkt 

 

III. Osiągnięcia sportowe: (razy ilość) 

 I nagroda w Zawodach Międzynarodowych – 20 pkt 

 II i III w Zawodach Międzynarodowych – 15 pkt 

 I nagroda w Zawodach Krajowych akademickich i pozaakademickich – 18 pkt 

 II i III nagroda w Zawodach Krajowych akademickich i pozaakademickich – 12 pkt 

 

Komisja decyduje, które osiągnięcia studenta, nagrody i wyniki z podanej listy, uzyskane 

w poprzednim roku akademickim, są podstawą do przyznania w/w świadczenia na rok akademicki.  

W sytuacji uzyskania tej samej ilości punktów, o miejscu w rankingu decydują kryteria 

osiągnięć artystycznych a nie średnia ocen.  



Załącznik nr 7 

do zarządzenia nr 44 Rektora ASP 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

NA WYDZIALE MALARSTWA 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 
 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH STUDENTÓW LUB/I 

WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH, KTÓRE MOGĄ DOKUMENTOWAĆ WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA 

KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA 

 

I. Wyniki w nauce  
1. Średnia ocen od 4,75 do 5,5 uzyskana na kierunku, na którym student ubiega się o w/w 

świadczenie (średnia x 30). 

II. Osiągnięcia artystyczne/naukowe - NIE WIĘCEJ NIŻ 15 OSIĄGNIĘĆ (UWAGA: punktowane 

będą wyłącznie osiągnięcia wykazane według kolejności we wniosku – pozycje od 1 do 15): 

1. Otrzymane stypendia: (40 pkt)  

a) Stypendium Henry’ego J. T. Dorena  

b) Stypendium „Grazella” im. Marii Anny Siemieńskiej  

c) Program Stypendialny SAPERE AUSO  

d) Nagroda Województwa Małopolskiego "Ars Quaerendi”  

e) Stypendium naukowe miasta Krakowa  

f) Program Stypendialny Młoda Polska, organizowany przez NCK  

g) Fundacja "Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza"  

h) Stypendia fundowane  

i) Inne stypendia, które zaakceptuje Komisja 

 

2. Udział lub nagrody w konkursach artystycznych, edukacyjnych,  kuratorskich: 

a) grand prix, I nagroda w konkursie międzynarodowym na poziomie akademickim - 50 pkt 

b) II -III nagroda w konkursie międzynarodowym - 35 pkt 

c) wyróżnienie w konkursie międzynarodowym – 20 pkt 

d) publikacja wyróżnionej/ niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym – 5 pkt 

e) I-III nagroda w konkursie krajowym/międzyuczelnianym – 20 pkt 

f) wyróżnienie w konkursie krajowym/międzyuczelnianym – 10 pkt 

g) publikacja wyróżnionej/ niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym – 4 punkty 

h) nagroda lub wyróżnienie w konkursie uczelnianym/międzywydziałowym/uczelnianym-10 pkt 

 

3. Udział w wystawach, projektach, targach, realizacjach działań artystycznych, edukacyjnych, 

kuratorskich: (razy ilość) 
a) międzynarodowe – 30 pkt 

b) krajowe – 20 pkt 

c) uczelniane – 15 pkt 

d) indywidualne – zagraniczna - 40 pkt, krajowa – 30 pkt 

e) publikacja katalogu wystawy indywidualnej (uznaje się tylko publikacje książkowe 

posiadające numer ISBN) - zagraniczna - 10 pkt, krajowa – 5 pkt 

f) publikacja pracy w katalogu prac z wystawy zbiorowej (uznaje się tylko publikacje książkowe 

posiadające numer ISBN) –zagraniczna – 5 pkt, krajowa – 2 pkt 

g) Ukazanie się recenzji lub artykułu dotyczącego aktywności artystycznej studenta 

w prestiżowej publikacji (również w wersji elektronicznej) – 10 pkt  

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych i artystycznych w formie drukowanej i elektronicznej  

(dotyczy publikacji posiadających nr ISSN albo publikacji internetowych o wysokim 



prestiżu. Zdjęcia w katalogu to nie publikacja, może to być jedynie załącznik do pkt 2 i 3): 

(razy ilość) (20 pkt)  
 

5.  Czynny udział w konferencjach (referaty/komunikaty) (razy ilość) 
a) udział w konferencjach międzynarodowych (30 pkt) 

b) udział w konferencjach krajowych (25 pkt) 

c) publikacja materiałów pokonferencyjnych w postaci artykułu (15 pkt)  

 

6. Udział w wymianie studenckiej 
Udział w wymianie zagranicznej (LLP/ ERASMUS, CEEPUS, z umów bilateralnych podpisanych 

przez ASP) (5 pkt) 

 

7. Udokumentowana działalność w charakterze komisarza wystaw, konkursów i projektów 

artystycznych (razy ilość) 
a) wydziałowych – 10 pkt 

b) uczelnianych – 15 pkt 

c) międzyuczelnianych – 20 pkt 

d) pozauczelnianych (dotyczy prestiżowych instytucji sztuki) – 25 pkt 

 

8. Udział w nieobjętych programem studiów, kwalifikowanych stażach, praktykach, 

warsztatach związanych ze studiowanym kierunkiem (załącza się program stażu/praktyk) 
a) zagranicznych – 15 pkt 

b) krajowych – 10 pkt 

 

9. Udokumentowana działalność w charakterze autora i animatora programów edukacyjnych: - 

rozbudowany cykl zajęć – 20 pkt, realizacja pojedynczych zajęć – 10 pkt. 

 

10. Inne – udokumentowana działalność artystyczna nieujęta w punktach 1-9 i stanowiąca wybitne 

osiągnięcie studenta – 10 pkt 

 

III. Osiągnięcia sportowe: (razy ilość) 

 I nagroda w Zawodach Międzynarodowych – 20 pkt 

 II i III w Zawodach Międzynarodowych – 15 pkt 

 I nagroda w Zawodach Krajowych akademickich i pozaakademickich – 18 pkt 

 II i III nagroda w Zawodach Krajowych akademickich i pozaakademickich – 12 pkt 

 

Komisja decyduje, które osiągnięcia studenta, nagrody i wyniki z podanej listy, uzyskane 

w poprzednim roku akademickim, są podstawą do przyznania w/w świadczenia na rok akademicki.  

W sytuacji uzyskania tej samej ilości punktów, o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen, 

a nie kryteria osiągnięć artystycznych. 



Załącznik nr 8 

do zarządzenia nr 44 Rektora ASP 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

 
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

NA WYDZIALE GAFIKI 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 

 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH STUDENTÓW LUB/I WYSOKICH 

WYNIKÓW SPORTOWYCH, KTÓRE MOGĄ DOKUMENTOWAĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU GRAFIKI. 

Wymagane jest załączenie szczegółowej dokumentacji (zaświadczenia, dyplomy, fotografie, opinie itp.). 

Osiągnięcia niepotwierdzone dokumentacją nie będą uwzględniane. Wszelkie publikacje w formie 

papierowej i elektronicznej (w katalogach, czasopismach, magazynach, nośnikach cyfrowych) powinny 

być potwierdzone numerem: ISBN (międzynarodowy znormalizowany numer książki), ISSN 

(międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych) i DOI (cyfrowy identyfikator 

dokumentu elektronicznego). Międzynarodowe identyfikatory służą do jednoznacznej identyfikacji 

danego tytułu, wprowadzając go do światowego systemu informacji. Poszczególnym publikacjom 

(książkom, broszurom, plakatom itd.) na każdym nośniku (papierowym, elektronicznym, płytom CD lub 

DVD itd.) nadaje się również identyfikator wewnętrzny (numer katalogowy). 

W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów o przyznaniu stypendium 

decyduje średnia uzyskana na głównym kierunku. 

 

I. WYNIKI W NAUCE 

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

Sposób punktowania: średnia ocen uzyskana za poprzedni rok akademicki x 30 pkt 

np. średnia 4,80x30=144 pkt 

Osoba ubiegająca się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów powinna, oprócz wykazania się średnią 

zawierającą się w  przedziale 4,75 do 5,5, po podliczeniu wszystkich punktów za średnią oraz osiągnięcia 

artystyczne naukowe lub/i sportowe uzyskać co najmniej 180 punktów.  

II. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE – NIE WIĘCEJ NIŻ 10 OSIĄGNIĘĆ (UWAGA: punktowane będą 

wyłącznie osiągnięcia wykazane według kolejności we wniosku – pozycje od 1do 10) 

1. Otrzymane stypendia:   

1a. Znaczące stypendia o zasięgu krajowym i międzynarodowym m.in.  

 Stypendium Ministra Kultury 

 Stypendium Jana Matejki 

 Stypendium Henry’ego J. T. Dorena  

 Stypendium „Grazella” im. Marii Anny Siemieńskiej  

 Program Stypendialny SAPERE AUSO  

 Nagroda Województwa Małopolskiego "Ars Quaerendi”  

 Stypendium naukowe miasta Krakowa  

 Stypendium Janiny Kraupe-Świderskiej  

 Program Stypendialny Młoda Polska, organizowany przez NCK  

 Fundacja "Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza"   

 Stypendium Młoda Polska  

 Stpendium Polsko-Amerykańskiej Komisja Fulbrighta 

 Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 

 35 pkt 

1b. Inne stypendia (z wyłączeniem Stypendium Rektora) 15 pkt  
 

2. Udział oraz osiągnięcia w konkursach artystycznych i projektowych: 

2a. Znaczące osiągnięcia artystyczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym m.in.       

 Nominacja/nagroda w  Konkursie Sony w kategorii Students Focus  

 Półfinał/finał/zwycięstwo w konkursie Adobe Design Achievement Awards 

 Finał w konkursie Artystyczna Podróż Hestii  

 Nagroda w konkursie Spojrzenia Deutsche Banku 



 Zakwalifikowanie się/uczestnictwo w finale/nagroda w konkursie The world of BLOOOM Award by 

WARSTEINER 

 Zakwalifikowanie się do wystawy/nagroda w konkursie  “Międzynarodowe Triennale Grafiki 

w Krakowie” 

 Zakwalifikowanie się do wystawy/nagroda w konkursie “Foam Talent Call” 

 Zakwalifikowanie się do wystawy/nagroda w konkursie “Villa Noailles – international festival” 

 Zakwalifikowanie się do wystawy/nagroda w konkursie “British Journal of Photography” 

 Zakwalifikowanie się do wystawy/nagroda w konkursie “Poznań Photo Diploma Award” 

 Zakwalifikowanie się do Konkursu Krakowskiego Festiwalu Filmowego 

 Zakwalifikowanie się do Konkursu Festiwalu "Młodzi i film" 

 Zakwalifikowanie się do konkursu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Animator 

 65 pkt 

2b. Nagrody 

 Grand Prix/I nagroda w konkursie międzynarodowym/ogólnopolskim o znaczącej randze 50 pkt 

 II nagroda w konkursie międzynarodowym/ogólnopolskim o znaczącej randze   45 pkt 

 III nagroda w konkursie międzynarodowym/ogólnopolskim o znaczącej randze   40 pkt 

 Wyróżnienie w konkursie międzynarodowym/ogólnopolskim o znaczącej randze  35 pkt 

 Grand Prix/I nagroda w konkursie ogólnopolskim      40 pkt 

 II nagroda w konkursie ogólnopolskim       35 pkt 

 III nagroda w konkursie ogólnopolskim       30 pkt 

 Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim       25 pkt 

 Grand Prix/I nagroda w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym/o zasięgu lokalnym 30 pkt 

 II nagroda w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym/o zasięgu lokalnym  25 pkt 

 III nagroda w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym/o zasięgu lokalnym  20 pkt 

 Wyróżnienie w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym/o zasięgu lokalnym  15 pkt 

 Wystawa konkursowa towarzysząca konkursowi międzynarodowemu/ogólnopolskiemu o znaczącej 

randze           20 pkt 

 Wystawa konkursowa towarzysząca konkursowi ogólnopolskiemu    15 pkt 

 Wystawa konkursowa towarzysząca konkursowi wydziałowemu/międzywydziałowemu/o zasięgu 

lokalnym          10 pkt 

 Katalog towarzyszący (konkurs międzynarodowy /ogólnopolski o znaczącej randze  15 pkt 

 Katalog towarzyszący (konkurs ogólnopolski)      10 pkt 

 Katalog towarzyszący (konkurs wydziałowy/międzywydziałowy/o zasięgu lokalnym)    5 pkt 

 

3. Czynny udział w wystawach (pokazy filmowe – festiwalowe itp. rozumiane są jako udział w wystawie) 

Tę samą wystawę odbywającą się cyklicznie i/lub w różnych ośrodkach wpisujemy tylko raz. 

 Udział w wystawie indywidualnej o zasięgu międzynarodowym    50 pkt 

 Udział w wystawie zbiorowej o zasięgu międzynarodowym     45 pkt 

 Udział w indywidualnej wystawie zagranicznej o charakterze lokalnym          20–38 pkt 

 Udział w zbiorowej wystawie zagranicznej o charakterze lokalnym           10–36 pkt 

 Udział w wystawie indywidualnej o zasięgu ogólnopolskim     40 pkt 

 Udział w wystawie zbiorowej o zasięgu ogólnopolskim     35 pkt 

 Udział w wystawie indywidualnej o zasięgu uczelnianym/lokalnym           20–30 pkt 

 Udział w wystawie zbiorowej o zasięgu uczelnianym/lokalnym           10–20 pkt 

 Selekcja uczestników (wystawa o zasięgu międzynarodowym)    25 pkt 

 Selekcja uczestników (wystawa o zasięgu ogólnopolskim)     20 pkt 

 Selekcja uczestników (wystawa o zasięgu wydziałowym/międzywydziałowym/lokalnym) 15 pkt 

 Katalog towarzyszący wystawie o zasięgu międzynarodowym    15 pkt 

 Katalog towarzyszący wystawie o zasięgu ogólnopolskim     10 pkt 

 Katalog towarzyszący wystawie o zasięgu wydziałowym/międzywydziałowym/lokalnym   5 pkt 

 

4. Czynny (nie bierny) udział w kwalifikowalnych warsztatach, targach, prezentacjach, publikacjach, 

pitchingach, pokazach artystycznych i projektowych w roli koreferenta (osoby wygłaszającej 

przemówienie, nie uczestnika konferencji) oraz prowadzącego (lidera w tym organizatora). 

 

 Czynny udział w kwalifikowalnych warsztatach, targach, prezentacjach, publikacjach, pitchingach, 

pokazach artystycznych i projektowych o zasięgu międzynarodowym    25 pkt 



 Czynny udział w kwalifikowalnych warsztatach, targach, prezentacjach, publikacjach, pokazach 

artystycznych i projektowych o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym    18 pkt 

 

5. Pełnienie funkcji lidera lub współorganizatora projektu pozauczelnianego i/lub komisarza wystaw 

i konkursów wydziałowych/uczelnianych/międzyuczelnianych            10–30 pkt 
 

III. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

1a Publikacja naukowo-artystyczna w czasopismach naukowych (Tylko potwierdzone numerem: ISBN 

(międzynarodowy znormalizowany numer książki), ISSN (międzynarodowy znormalizowany numer 

wydawnictw ciągłych) i DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego). Międzynarodowe 

identyfikatory służą do jednoznacznej identyfikacji danego tytułu, wprowadzając go do światowego systemu 

informacji. Poszczególnym publikacjom (książkom, broszurom, plakatom itd.) na każdym nośniku (papierowym, 

elektronicznym, płytom CD lub DVD itd.) nadaje się również identyfikator wewnętrzny (numer katalogowy). 

      10–30 pkt 

1b. Publikacja naukowo-artystyczna w formie elektronicznej na portalach internetowych związanych 

z kulturą                      5–18 pkt 

1c. Czynny udział w konferencjach (referaty) o charakterze międzynarodowym    5 pkt 

1d. Czynny udział w konferencjach (referaty) o charakterze ogólnopolskim   18 pkt 

1e. Czynny udział w konferencjach (referaty) o charakterze lokalnym    12 pkt 

 

IV. UDZIAŁ W STAŻACH/PRAKTYKACH 

1. Udział w wymianie zagranicznej (SOCRATES, CEEPUS, ERASMUS)    10 pkt 

 

V. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

1. Zajęcie miejsca (1-3) w międzynarodowym konkursie sportowym    12 pkt 

2. Zajęcie miejsca (1-3) w krajowym konkursie sportowym       5 pkt 

 

Osiągnięcia wyraźnie nieokreślone w ww. wytycznych i kryteriach podlegają weryfikacji oraz ocenie przez 

Komisję. 

 



Załącznik nr 9 

do zarządzenia nr 44 Rektora ASP 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

W ROKU AKADEMICKIM …./…. 

POUCZENIE: Prawo do stypendium rektora dla najlepszych studentów ustala się na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) 

oraz Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

jednolitych studiów magisterskich,  studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwanego dalej Regulaminem.  

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z aktualnie obowiązującym Regulaminem wraz 

z załącznikami stanowiącymi jego integralną część. 

Dane studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium 

Imiona:  Nazwisko:  

Nr albumu:  Poziom studiów: 

Kierunek:  Tryb studiów:  

Rok:  Wydział  

PESEL:  Dokument tożsamości:  

Adres zameldowania: 

………………………………….. 

Adres korespondencyjny: 

………………………………….. 

Numer telefonu:  Adres e-mail:  

Numer konta bankowego, na które ma być przekazywane świadczenie:  

 

Wnoszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim …./…. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja ……………………. niżej podpisany/a uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone 

w art. 286 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2016 poz. 1137 z późn. zm.)1 oraz świadomy/a treści art. 184 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)2 

jak również odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 tej ustawy3 oraz świadomy/a obowiązku 

zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych OŚWIADCZAM, ŻE: 

 

Zapoznałem/am się z aktualnie obowiązującym Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów 

pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, wraz 

z załącznikami stanowiącymi jego integralną część. 

Moja średnia ocen za poprzedni rok akademicki obliczona zgodnie z Regulaminem studiów: jednolitych studiów 

magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia wynosi: 

Rok akademicki Średnia ocen  

  

Posiadam następujące osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe uzyskane w poprzednim roku akademickim:  

L.p. Data, czas trwania Osiągnięcie Punkty 

                                                           
1 Art. 286. k.k. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w 

błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
2 Art. 184 ust. 4 i 5 p.s.w.:4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.  
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje 

on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.  
3 Art. 211. ust. 1 i 2 p.s.w.:Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją 

dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.  

2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną. 



    

    

 

Zapoznałem/am się z aktualnie obowiązującym Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów 

pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, wraz 

z załącznikami stanowiącymi jego integralną część. 

Studiuję równocześnie na innym kierunku lub w innej uczelni 

 NIE 

 TAK 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Ukończyłem/łam inne studia  

 NIE 

 TAK 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Ubiegam się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 

 NIE 

 TAK 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Pobieram świadczenia pomocy materialnej  

 NIE 

 TAK 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (Jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów oraz poziom i formę studiów) 

Dane wpisane do wniosku oraz wszystkie załączone dokumenty wraz danymi w nich zawartymi są kompletne 

i zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie moich danych 

osobowych zawartych we wniosku oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie stypendium w zakresie 

związanym z ustalaniem prawa do przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).  

Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich 

aktualizacji. 

W celu udokumentowania wniosku przedstawiam następujące załączniki:  

…………………………………………….. 

Data i podpis studenta (wnioskodawcy) 

 

Wypełnia pracownik Dziekanatu: 

 

…………………………………………... 

 

…………………………………………... 

data wpływu wniosku podpis pracownika Dziekanatu 

Wypełnia pracownik Dziekanatu: 

- Średnia ocen studenta za rok akademicki .........../............ wynosi (do dwóch miejsc po przecinku): ....................  

- łączna liczba punktów za osiągnięcia wynosi …………………. 

Student 

 do końca roku akademickiego …..…/…..… wypełnił/nie wypełnił* wszystkie/kich warunki/ów 

przewidziane/nych Regulaminem studiów oraz planem studiów i programem nauczania, 

wymagane/nych do zaliczenia …. roku studiów na danym kierunku (specjalności), formie i stopniu 

studiów 

 jest wpisany/nie jest wpisany* na kolejny rok akademicki 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

 

Kraków, dnia…………………………………………... 

 

 

 

…………………………………………... 

 Podpis i pieczęć pracownika Dziekanatu 

 

Wypełnia Komisja przygotowująca listę rankingową: 

 

Student w roku akademickim ............/............ uzyskał łączną liczbę punktów ………… w tym:  

 za średnią ocen (średnia x 30) ……….. 

 za osiągnięcia artystyczne, projektowe, konserwatorskie, naukowo-badawcze lub sportowe …… 

(według wartości punktowych ustalonych w wydziałowych kryteriach określonych w załącznikach 

9 oraz 9a-9i Regulaminu) 

oraz dołączył do wniosku komplet wymaganych dokumentów. 

 

 

 

Kraków, dnia…………………………………………... 

 

 

 

…………………………………………... 

 Podpis i pieczęć przewodniczącego Komisji  

 

 

 



Załącznik nr 10 

do zarządzenia nr 44 Rektora ASP 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna w składzie: 

Przewodniczący:  

Wiceprzewodniczący:  

Członkowie:  
 

 Przyznane stypendia (zbiorczo studia stacjonarne i niestacjonarne)  

Lp. 

Imię i 

nazwis

ko 

student

a 

Rok 

studiów 

Poziom 

i forma 

studiów 

(jsm, I/II 

st., s/n) 

Dochód  

netto  

na osobę 

Wysoko

ść 

stypend

ium 

socjalne

go  

 

Stypendium 

w zwiększonej 

wysokości  

z tytułu 

zamieszkania w 

DS lub innym 

obiekcie 

Stypend

ium 

specjaln

e  

Zap

omo

ga 

Miesiąc, od 

którego ma 

być 

wypłacone 

stypendiu

m 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

Przewodniczący WKS: 

…................................................................................... 

 

Członkowie:  

1. ….........................………………………………… 

2. ….........................………………………………… 

3. ….........................………………………………… 

4. ….........................………………………………… 

5. ….........................………………………………… 

6. ….........................………………………………… 

7. ….........................………………………………… 

8. ….........................………………………………… 

      

 ….................................................................................... 

Kraków, dnia ………………        podpis Dziekana Wydziału  

               


