
Informacja o stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021

Stypendium rektora 

na rok akademicki 2020/2021 

Student, ubiegający się o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021, 
zobowiązany jest przesłać listownie: 

1) wypełnioną i podpisaną dyspozycję „numer rachunku bankowego” - załącznik nr 5 do 
regulaminu 

2) wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium rektora wraz ze wszystkimi 
wymaganymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia artystyczne, naukowe lub sportowe 
we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym 

na adres:  

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 
 ul. Wojska Polskiego 121, 91–726 Łódź 
(z dopiskiem Stypendium)  

w terminie 19 października 2020 roku - 28 października 2020 roku. 

Uwaga! 

Wniosek złożony przez studenta po 28 października 2020 roku pozostanie bez rozpatrzenia. 

Wysokość stawki stypendium rektora zostanie podana do wiadomości w listopadzie. 

Pierwsza wypłata stypendium odbędzie się w listopadzie 2020 r. za listopad i październik, zgodnie           
z harmonogramem wypłat świadczeń pomocy materialnej w 2020 roku. 

Stypendium rektora dla studenta kształcącego się równocześnie 
na kilku kierunkach studiów 

1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium 
rektora, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 

2. Stypendium rektora: 

1) przysługuje studentowi na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych 
studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Okres ten oblicza się                           
w miesiącach, sumując do 72 miesięcy każdy rozpoczęty miesiąc, w którym wnioskodawca 
posiadał status studenta. 

2) nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:  

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny 

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego 
stopnia. 

3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 
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Studenci uprawnieni do stypendium rektora 

1. Student, który w roku akademickim 2020/2021: 

1) wznawia studia 

2) powtarza semestr/rok studiów 

3) kontynuuje studia po urlopie 

4) korzysta z prawa do obrony pracy dyplomowej w listopadzie 2020 roku lub w styczniu 2021 
roku 

5) ma rejestrację warunkową na semestr zimowy 

6) powtarzał semestr/rok studiów w poprzednim roku studiów 

7) powtarzał semestr/rok studiów na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia lub 
równorzędnych (dotyczy studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia). 

nie ma prawa i nie może otrzymywać stypendium rektora. 

2. Student, który uzyskał prawo do urlopu wynikającego z regulaminu studiów w roku akademickim 
2020/2021 ma prawo do ubiegania się o stypendium rektora. 

Stypendium rektora dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich 

1. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia 
egzaminu maturalnego, który jest: 

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty 

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,         
o którym mowa w przepisach o sporcie. 

Student, składający wniosek o przyznanie stypendium rektora, ma obowiązek złożyć oryginał 
zaświadczenia wraz z kserokopią, potwierdzającego osiągnięcie wymienione w punkcie 1 lub 2. 

2. Pozostali studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich na rok akademicki 2020/2021, którzy nie spełniają ww. warunków nie mogą 
otrzymać stypendium rektora. 
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Stypendium rektora dla studentów II, III roku studiów pierwszego stopnia, 
II roku studiów drugiego stopnia, 

II, III, IV, V roku jednolitych studiów magisterskich 

1. Stypendium rektora może otrzymać student: 

1) II, III roku studiów pierwszego stopnia 

2) II roku studiów drugiego stopnia 

3) II, III, IV, V roku jednolitych studiów magisterskich 

który uzyskał wyróżniający wynik w nauce oraz wykazał osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub 
osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym za rok studiów, 
poprzedzający rok studiów, na który zapisany jest student w roku akademickim 2020/2021. 

2. Wyróżniający wynik w nauce oznacza średnią ocen w wysokości co najmniej 4,800 za poprzedni 
rok studiów.  

3. Jeżeli student osiągnął średnią ocen niższą niż 4,800, punktacji nie podlegają średnia ocen                  
i osiągnięcia. Student nie ma prawa do stypendium rektora. 

Średnia ocen to średnia arytmetyczna wyliczona z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku 
(zgodnie z matematyczną zasadą zaokrągleń), zgodnie ze skalą ocen 2.0 – 5.5 obowiązującą                     
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, wszystkich ocen uzyskanych 
przez studenta za poprzedni rok studiów. 

Oceny studenta zamieszczone są w systemie dziekanatowym. 

Każdy student może sprawdzić swoją średnią ocen w wirtualnym dziekanacie.  

W przypadku niezgodności, proszę wyjaśniać tę sprawę w swoim dziekanacie. 

Proszę nie pobierać w swoim dziekanacie zaświadczenia o średniej ocen za poprzedni rok studiów. 

4. Średnią ocen studenta, który przeniósł się z innej uczelni na studia w Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na semestr zimowy na kolejny swój rok studiów na rok 
akademicki 2020/2021, wylicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen, w obowiązującej 
skali 2.0 – 5.5 z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku (zgodnie z matematyczną zasadą 
zaokrągleń),  uzyskanych z przedmiotów poprzedniego roku studiów, które zostały uznane przez 
Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach przeniesienia. 

5. Przepisy ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio do studentów, którzy zmienili kierunek studiów 
na rok akademicki 2020/2021 w ramach Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi. 
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Stypendium rektora dla studentów I roku studiów drugiego stopnia 

Stypendium rektora może otrzymać student I roku studiów drugiego stopnia, który uzyskał 
wyróżniający wynik w nauce (średnia ocen co najmniej 4,800) oraz wykazał osiągnięcia naukowe 
lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym 
za ostatni rok studiów pierwszego stopnia lub równorzędnych i został przyjęty na I rok studiów 
drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok 
akademicki 2020/2021, nie później niż 18 miesięcy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub 
równorzędnych. 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia w ASP w Łodzi 

Średnia ocen to średnia arytmetyczna wyliczona z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku 
(zgodnie z matematyczną zasadą zaokrągleń), zgodnie ze skalą ocen 2.0 – 5.5 obowiązującą                     
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, wszystkich ocen uzyskanych 
przez studenta za ostatni rok studiów pierwszego stopnia. 

Oceny studenta zamieszczone są w systemie dziekanatowym. 

Każdy student może sprawdzić swoją średnią ocen w wirtualnym dziekanacie.  

W przypadku niezgodności, proszę wyjaśniać tę sprawę w swoim dziekanacie. 

Proszę nie pobierać w swoim dziekanacie zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok studiów 
pierwszego stopnia. 

Proszę sprawdzić datę ukończenia studiów pierwszego stopnia w ASP w Łodzi.  

Jeżeli student został przyjęty na studia drugiego stopnia w ASP w Łodzi później niż 18 miesięcy po 
ukończeniu studiów pierwszego stopnia w ASP w Łodzi, to student nie ma prawa i nie może 
otrzymywać stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021. 

Jeżeli student osiągnął średnią ocen niższą niż 4,800, punktacji nie podlegają średnia ocen                          
i osiągnięcia. Student nie ma prawa do stypendium rektora. 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia lub równorzędnych  
w innej uczelni niż ASP w Łodzi 

Średnią ocen studenta, który został przyjęty na I rok studiów drugiego stopnia po ukończeniu 
studiów pierwszego stopnia lub równorzędnych w innej uczelni niż Akademia Sztuk Pięknych           
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, wylicza się podstawie zaświadczenia Karta ocen wydanego 
przez uczelnię, w której student ukończył studia pierwszego stopnia lub równorzędne.   

Zaświadczenie Karta ocen - załącznik nr 8 do regulaminu. W takim przypadku student jest 
zobowiązany wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium rektora dostarczyć zaświadczenie,                     
o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

Szczegółowe zasady wyliczania średniej ocen zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów 
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2020/2021. 

Ze skali ocen 2.0 – 5.0	 SASP = 7/6 * SU - 1/3 

Ze skali ocen 2.0 – 6.0	 SASP = 7/8 * SU + 1/4 
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Proszę sprawdzić datę ukończenia studiów pierwszego stopnia lub równorzędnych. 

Jeżeli student został przyjęty na studia drugiego stopnia w ASP w Łodzi później niż 18 miesięcy po 
ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub równorzędnych, to student nie ma prawa i nie może 
otrzymywać stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021. 

Jeżeli student osiągnął średnią ocen niższą niż 4,800, punktacji nie podlegają średnia ocen                          
i osiągnięcia. Student nie ma prawa do stypendium rektora. 
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Wykaz osiągnięć studenta 

Student, ubiegający się o stypendium rektora, zobowiązany jest złożyć, wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium rektora, 
dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej 
na poziomie krajowym, zgodnie z poniższym wykazem. 

Osiągnięcia artystyczne podlegające ocenie 

l.p. Rodzaj osiągnięcia Rodzaj potwierdzenia

1. udział w wystawie indywidualnej międzynarodowej

zaświadczenie organizatora wystawy:  

• tytuł wystawy 
• tytuły dzieł, technika wykonania 

• data i miejsce prezentacji 
• nazwa organizatora wystawy 

• nazwa galerii lub miejsca prezentacji 
• inne istotne dane, które zdaniem studenta 

mogą zawierać ważne informacje o randze 
wydarzenia

2. udział w wystawie indywidualnej krajowej poza uczelnią

3. udział w wystawie indywidualnej na uczelni

4. udział w wystawie zbiorowej międzynarodowej

5. udział w wystawie zbiorowej krajowej poza uczelnią

6. udział w wystawie zbiorowej na uczelni

7.
udział w projekcie międzynarodowym 
(np. targi, konkursy, plenery poza wymaganymi w 
programie studiów, warsztaty, festiwale itp.)

• zaświadczenie organizatora 

• zrzut strony internetowej zawierającej 
informacje o wydarzeniu z udziałem studenta

8.
udział w projekcie krajowym poza uczelnią 
(np. targi, konkursy, plenery poza wymaganymi w 
programie studiów, warsztaty, festiwale itp.)

9.
udział w projekcie na uczelni 
(np. targi, konkursy, plenery poza wymaganymi w 
programie studiów, warsztaty, festiwale itp.)

10.
nagroda lub wyróżnienie w międzynarodowym konkursie, 
wystawie, festiwalu, plenerze poza wymaganym w 
programie studiów itp.

• dyplom 

• zaświadczenie
11.

nagroda lub wyróżnienie w krajowym poza uczelnią 
konkursie, wystawie, festiwalu, plenerze poza wymaganym 
w programie studiów, itp.

12.
nagroda lub wyróżnienie w konkursie, wystawie, festiwalu, 
plenerze poza wymaganym w programie studiów, itp. na 
uczelni

13.

autorstwo dzieła plastycznego, fotograficznego, 
multimedialnego itp., zaprezentowanego na przeglądzie, 
festiwalu lub wydarzeniu artystycznym, naukowym, 
gospodarczym lub społecznym o wysokim prestiżu i o 
międzynarodowym zasięgu

zaświadczenie potwierdzające datę prezentacji lub 
wydania dzieła (co najmniej miesięczną): 
• tytuły dzieł, technika wykonania 

• nazwa organizatora wydarzenia 

• nazwa galerii lub miejsca prezentacji 
• inne istotne dane, które zdaniem studenta 

mogą zawierać ważne informacje o randze 
wydarzenia

14.

autorstwo dzieła plastycznego, fotograficznego, 
multimedialnego itp., zaprezentowanego na przeglądzie, 
festiwalu lub wydarzeniu artystycznym, naukowym, 
gospodarczym lub społecznym o wysokim prestiżu i o 
zasięgu krajowym poza uczelnią

15.

autorstwo dzieła plastycznego, fotograficznego, 
multimedialnego itp., zaprezentowanego na przeglądzie, 
festiwalu lub wydarzeniu artystycznym, naukowym, 
gospodarczym lub społecznym na uczelni

16.
autorstwo lub współautorstwo dzieła projektowego, w tym 
również będącego wynalazkiem, wzorem użytkowym, 
wzorem przemysłowym

zaświadczenie potwierdzające autorstwo lub 
współautorstwo dzieła
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Osiągnięcia naukowe podlegające ocenie 

Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym podlegające ocenie  

l.p. Rodzaj osiągnięcia Rodzaj potwierdzenia

1. udział w konferencji naukowej międzynarodowej (prelegent)

zaświadczenie organizatora

2.
udział w konferencji naukowej krajowej poza uczelnią 
(prelegent)

3. udział w konferencji naukowej na uczelni (prelegent)

4.
udział w pracach naukowo-badawczych (rodzaj badań, 
zakres, cel wykonywanej pracy)

5. wyjazd w ramach programu ERASMUS + zaświadczenie 

6.
publikacje autorskich artykułów w wydawnictwie 
międzynarodowym (publikacje książkowe, materiały 
pokonferencyjne, internetowe czasopisma naukowe)

• zrzut strony internetowej 

• zaświadczenie wydawcy, organizatora
7.

publikacje autorskich artykułów w wydawnictwie krajowym 
poza uczelnią (publikacje książkowe, materiały 
pokonferencyjne, internetowe czasopisma naukowe)

8.
publikacje autorskich artykułów w wydawnictwie na uczelni 
(publikacje książkowe, materiały pokonferencyjne, 
internetowe czasopisma naukowe)

9. uzyskanie grantu badawczego
Zaświadczenie kierownika grantu zawierające 
nazwę grantu badawczego, źródło finansowania, 
okres uczestnictwa studenta, pełnioną funkcję 
oraz opis wykonywanych zadań.

10.
działalność w szczególności przy organizacji konferencji, 
warsztatów, paneli dyskusyjnych w ramach działalności Kół 
Naukowych, innych organizacji, Samorządu Studenckiego

zaświadczenie organizatora, organizacji

l.p. Rodzaj osiągnięcia Rodzaj potwierdzenia

1.

uzyskanie miejsca medalowego w Olimpiadzie, Mistrzostwach 
Świata, Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach 
Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, 
Europejskich Igrzyskach Studentów

Zaświadczenia lub dyplomy 
potwierdzające zajęcie medalowych miejsc 
w punktowanych imprezach sportowych. 

2.

uczestnictwo w Olimpiadzie, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach 
Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich 
Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, Europejskich Igrzyskach 
Studentów

3.
uzyskanie miejsca medalowego i uczestnictwo w Mistrzostwach 
Polski, Akademickich Mistrzostwach

4.
uzyskanie miejsca medalowego w międzynarodowych imprezach 
masowych (np. biegi, maratony, itp.)

5.
uzyskanie miejsca medalowego w krajowych imprezach masowych 
(np. biegi, maratony, itp.)
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Zasady przyznawania punktów 

1. Osiągnięcia studenta oraz średnia ocen w wysokości co najmniej 4,800 podlegają ocenie 
punktowej. Uzyskane w ten sposób punkty są sumowane, a otrzymana suma punktów klasyfikuje 
studenta na liście rankingowej średnich ocen i osiągnięć danego kierunku studiów  

2. Wartość punktową za uzyskaną średnią ocen oblicza się wg następującego wzoru: 

liczba punktów za średnią ocen = średnia ocen x 10 

3. Zgodnie z ust. 2 najwyższa liczba punktów za średnią ocen 5,500 wynosi 55 punktów, zaś 
najniższa liczba punktów za najniższą dopuszczalną do stypendium średnią ocen 4,800 wynosi 48 
punktów. 

4. Wartość punktowa za osiągnięcia artystyczne 

l.p. Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów

1. udział w wystawie indywidualnej międzynarodowej 6

2. udział w wystawie indywidualnej krajowej poza uczelnią 4

3. udział w wystawie indywidualnej na uczelni 2

4. udział w wystawie zbiorowej międzynarodowej 5

5. udział w wystawie zbiorowej krajowej poza uczelnią 3

6. udział w wystawie zbiorowej na uczelni 1

7.
udział w projekcie międzynarodowym 
(np. targi, konkursy, plenery poza wymaganymi w programie studiów, warsztaty, 
festiwale itp.)

6

8.
udział w projekcie krajowym poza uczelnią 
(np. targi, konkursy, plenery poza wymaganymi w programie studiów, warsztaty, 
festiwale itp.)

4

9.
udział w projekcie na uczelni 
(np. targi, konkursy, plenery poza wymaganymi w programie studiów, warsztaty, 
festiwale itp.)

2

10. nagroda lub wyróżnienie w międzynarodowym konkursie, wystawie, festiwalu, 
plenerze poza wymaganym w programie studiów itp. 6

11. nagroda lub wyróżnienie w krajowym poza uczelnią konkursie, wystawie, festiwalu, 
plenerze poza wymaganym w programie studiów, itp. 4

12. nagroda lub wyróżnienie w konkursie, wystawie, festiwalu, plenerze poza 
wymaganym w programie studiów, itp. na uczelni 2

13.

autorstwo dzieła plastycznego, fotograficznego, multimedialnego itp., 
zaprezentowanego na przeglądzie, festiwalu lub wydarzeniu artystycznym, 
naukowym, gospodarczym lub społecznym o wysokim prestiżu i o 
międzynarodowym zasięgu

6

14.

autorstwo dzieła plastycznego, fotograficznego, multimedialnego itp., 
zaprezentowanego na przeglądzie, festiwalu lub wydarzeniu artystycznym, 
naukowym, gospodarczym lub społecznym o wysokim prestiżu i o zasięgu krajowym 
poza uczelnią

4
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5. Wartość punktowa za osiągnięcia naukowe 

6. Wartość punktowa za osiągnięcia sportowe 

15.
autorstwo dzieła plastycznego, fotograficznego, multimedialnego itp., 
zaprezentowanego na przeglądzie, festiwalu lub wydarzeniu artystycznym, 
naukowym, gospodarczym lub społecznym na uczelni

2

16. autorstwo lub współautorstwo dzieła projektowego, w tym również będącego 
wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym 6

l.p. Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów

l.p. Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów

1. udział w konferencji naukowej międzynarodowej (prelegent) 6

2. udział w konferencji naukowej krajowej poza uczelnią (prelegent) 4

3. udział w konferencji naukowej na uczelni (prelegent) 2

4. udział w pracach naukowo-badawczych (rodzaj badań, zakres, cel wykonywanej 
pracy)

4

5. wyjazd w ramach  programu ERASMUS + 2

6. publikacje autorskich artykułów w wydawnictwie międzynarodowym (publikacje 
książkowe, materiały pokonferencyjne, internetowe czasopisma naukowe)

6

7.
publikacje autorskich artykułów w wydawnictwie krajowym poza uczelnią 
(publikacje książkowe, materiały pokonferencyjne, internetowe czasopisma 
naukowe)

4

8. publikacje autorskich artykułów w wydawnictwie na uczelni (publikacje książkowe, 
materiały pokonferencyjne, internetowe czasopisma naukowe)

2

9. uzyskanie grantu badawczego 6

10.
działalność w szczególności przy organizacji konferencji, warsztatów, paneli 
dyskusyjnych w ramach działalności Kół Naukowych, innych organizacji, Samorządu 
Studenckiego

2

l.p. Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów

1.
uzyskanie miejsca medalowego w Olimpiadzie, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach 
Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy, 
Uniwersjadzie, Europejskich Igrzyskach Studentów

6

2.
uczestnictwo w Olimpiadzie, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, 
Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy, 
Uniwersjadzie, Europejskich Igrzyskach Studentów

4

3. uzyskanie miejsca medalowego i uczestnictwo w Mistrzostwach Polski, 
Akademickich Mistrzostwach 4

4. uzyskanie miejsca medalowego w międzynarodowych imprezach masowych (np. 
biegi, maratony, itp.) 4

5. uzyskanie miejsca medalowego w krajowych imprezach masowych (np. biegi, 
maratony, itp.) 2
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7. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w każdym przypadku powinny umożliwiać bezsprzeczne 
ustalenie uzyskania przez studenta osiągnięcia (autorstwo) oraz dokładną datę uzyskania 
osiągnięcia, co najmniej miesięczną.  

8. Każdy dokument powinien być podpisany wg zasady: rodzaj osiągnięcia - numer osiągnięcia               
z tabeli np. osiągnięcie artystyczne nr 5 

9. Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz.  

10. Nie są punktowane osiągnięcia zgłoszone i punktowane w poprzednich latach akademickich, jeżeli 
student otrzymał na ich podstawie stypendium rektora. 

11. Wszystkich studentów danego kierunku studiów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium 
rektora, klasyfikuje się na liście rankingowej średnich ocen i osiągnięć danego kierunku studiów. 
Lista zostaje posortowana malejąco wg punktów uzyskanych przez studentów za średnie ocen             
i uznane osiągnięcia. 

12. Lista rankingowa jest podstawą do wskazania tych studentów, którzy mogą otrzymać stypendium 
rektora. 

13. Ustala się limit studentów, którym można przyznać stypendium rektora. Limit wynosi nie więcej 
niż 10 % wszystkich studentów na danym kierunku studiów wg stanu na dzień 1 października 
2020 roku. 

14. Stypendium rektora może zostać przyznane studentowi, który zajął miejsce na liście rankingowej 
średnich ocen i osiągnięć w ramach limitu, o którym mowa w ust. 13 powyżej. 
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