
           Załącznik Nr 2 do „Zasad przydzielania studentom UP 

w Krakowie miejsc w domach studenckich” 

 

Skala punktowa do rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021 

 
I. Punktacja za odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni (0-25 pkt.): 

 

od do punktacja  od do punktacja 

0 50 km 10 pkt.  111 km 150 km 19 pkt 

51 km 70 km 13 pkt.  151 km 190 km 22 pkt 

71 km 110 km 16 pkt.  powyżej 190 km 25 pkt 

 
II. Punktacja za dochód na osobę w rodzinie studenta w 2019 r. (0-15 pkt.): 

 

od do punkty 

do 480.00 15 pkt.  

480.01 580.00 12 pkt  

580.01 680.00 9 pkt  

680.01 780.00 6 pkt  

780.01 880.00 3 pkt  

powyżej 880.01 0 pkt 

 
III. Punktacja za łączną liczbę dzieci w rodzinie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. Dodatkowe uwarunkowania – do 20 pkt. (przyznaje Komisja ds. rozdziału miejsc). 

1. Osoby pochodzące z rodzin niepełnych – 8 pkt.  

2. Małżeństwo studenckie (dla każdego małżonka z UP) – 5 pkt.  

3. Studiujące lub uczące się rodzeństwo (niezależnie od punku III.dotyczącego liczby dzieci w rodzinie) – 4 pkt.  

4. Działalność na rzecz środowiska studenckiego – do 5 pkt.  

a) działalność w organach Samorządu Studentów UP (Parlament Studentów UP, ZSS UP, Komisje      

    Stypendialne, Komisje: Rewizyjna, Komisja Wyborcza Samorządu Studentów, Dyscyplinarna, rekrutacyjna 

     na studia, Sąd Koleżeński, Rada  Mieszkańców DS, Komisja Roku d/s rozdziału miejsc w DS., Instytutowa 

     Rada Samorządu Studentów  i inne);  

b) inna działalność na rzecz środowiska studenckiego (uczelniane organizacje studenckie, koła naukowe, 

    studenckie organizacje pozauczelniane, praca charytatywna, studenckie zespoły artystyczne: chóry  itp.); 

c) pełnienie obowiązków elektora studenckiego do wybory władz uczelni. 

    Działalność w jednej z wymienionych organizacji – 2 pkt., dwóch – 4 pkt., więcej niż dwóch – 5 pkt.  

5. Praca w instytutowych komisjach skrutacyjnych w czasie wyborów Samorządu Studenckiego – 3 pkt.   

6. Znaczące osiągnięcia naukowe (np. publikacje), artystyczne lub sportowe, w tym w szczególności  związane 

    z reprezentowaniem Uczelni, a w przypadku maturzystów np. udział w olimpiadach itp. – 6 pkt. 

7. Przynależność oraz praca w poszczególnych organach uczelni (np. rada instytutu, komisje senackie, komisje 

     rektorskie itp.) – 5 pkt.  

8. Inne uwarunkowania (choroba najbliższego członka rodziny, wypadki losowe – powódź, pożar itd.)  – do 5 pkt.  

Argumentację należy dołączyć do Podania. Proponujemy wziąć pod uwagę następujące uwarunkowania:  

choroba członka najbliższej rodziny, dotkliwe wypadki losowe (pożar, powódź, itp.), inne, odpowiednio 

uargumentowane przez studenta. 

 

Uwaga! Wszelkie fakty dotyczące „dodatkowych uwarunkowań” 

 wymagają okazania do wglądu dokumentu, który potwierdza konkretne fakty i okoliczności. 

Liczba dzieci 

w rodzinie 
punkty 

od 1. do 2. dzieci 0 pkt 

3. dzieci 3 pkt 

4. dzieci i więcej 5 pkt 


