
Tabela punktów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne 

Załącznik nr 12 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów Wszechnicy Polskiej w Warszawie. 

 

 

L.p 

II 

Osiągnięcia artystyczne studenta lub inne Przelicznik 

punktowy 

1. Udokumentowana indywidualna działalność artystyczna w dziedzinach: 

muzyka, plastyka, teatr, taniec, literatura, - potwierdzona nagrodami lub 

wyróżnieniami w prestiżowych konkursach organizowanych w w/wym. 

dziedzinach w kraju lub zagranicą. Członkostwo w zespołach 

artystycznych o wysokiej renomie. Książkowe publikacje utworów 

literackich. 

5 

 

2. Udokumentowana działalność artystyczna, zespołowa w dziedzinach: 

muzyka, plastyka, teatr, taniec, literatura o zasięgu krajowym. Laureaci 

nagród w konkursach organizowanych w w/wym. dziedzinach. 

Indywidualne wystawy prac, występy taneczne i teatralne. Publikacja 

utworów literackich w czasopismach ogólnopolskich. 

4 

3. Udokumentowana działalność artystyczna, zespołowa w dziedzinach: 

muzyka, plastyka, teatr, taniec, literatura o zasięgu regionalnym. Udział 

w konkursach organizowanych w w/wym. dziedzinach. Udziały w 

zbiorowych wystawach plastycznych, amatorskich zespołach tanecznych, 

teatralnych. Publikacje prac literackich w czasopismach lokalnych. 

3 

4 Udział w zbiorowych wystawach plastycznych, amatorskich zespołach 

tanecznych, teatralnych. Publikacje prac literackich w Internecie. 

2 

5 Udział w warsztatach i plenerach plastycznych, warsztatach literackich, 

muzycznych, teatralnych lub tanecznych na poziomie amatorskim. 

1 

 

 

 

I 

Rodzaj działalności i aktywności studenta Przelicznik 

punktowy 

1. Publikacja poza granicami Polski, z Listy Filadelfijskiej, z listy 

punktowanych MNiSW, referat wygłoszony na konferencji naukowej w 

języku obcym poza granicami kraju 

5 

2. Recenzowana publikacja w języku obcym w wydawnictwie krajowym, 

referat wygłoszony w języku obcym na międzynarodowej konferencji 

naukowej o zasięgu krajowym 

4 

3. Recenzowana publikacja w języku polskim w czasopiśmie o zasięgu 

ogólnopolskim, referat wygłoszony w języku polskim na konferencji 

naukowej o zasięgu krajowym 

3 

4. Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, 

o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Profil olimpiady jest 

zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek 

studiów (dotyczy studentów I roku i I semestru) 

3 

5. Recenzowana publikacja w wydawnictwie regionalnym, recenzowany 

referat na konferencji Studenckiego Koła Naukowego o zasięgu 

międzyuczelnianym, kursy nieobjęte programem 

2 

6. Udział w organizacji kongresu, konferencji, sympozjum naukowego, 

wystawy artystycznej, wernisażu; współredakcja czasopism naukowych 

na danym kierunku studiów, działalność w samorządzie studentów, 

organy kolegialne, staże, certyfikaty, studia równoległe na drugim 

kierunku 

1 


