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I. KRYTERIA OGÓLNE
Każde przestawione osiągniecie, aby zostało wzięte pod uwagę w prowadzonym postępowaniu,
musi zostać́ potwierdzone zaświadczeniem właściwego podmiotu. Oznacza to, że osiągnięcie
powinno być́ udokumentowane jako zrealizowane i poświadczone przez upoważnioną osobę.
Dokument potwierdzający powinien zawierać́ informacje o pełnionej funkcji, zakresie działań
i czasie sprawowania.
Jedno osiągnięcie może być uwzględnione tylko raz w aplikacji, powtórzone osiągnięcia nie
podlegają punktowaniu.

II. KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

TABELA PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ

TABELA PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ
L.p.

Osiągnięcie

Opis

Uwagi

Poświadczenie

Pkt

W ramach kryterium przyjmowane jest
maksymalnie 15 zgłoszeń.

Podmiot
odpowiedzialny za
akcję

1

1

Działalność wolontariacka

Wsparcie akcji charytatywnych, kulturalnych,
sportowych, popularnonaukowych. Działania
polegające na prowadzaniu nieodpłatnych
korepetycji, pomocy w schronisku,
prowadzeniu szkoleń, webinarów czy
warsztatów.

2

Bycie zarejestrowanym w
bazie dawców szpiku

Bycie zarejestrowanym w bazie dawców
szpiku i/lub organizacja wydarzenia
związanego z tematem.

Przy organizacji mile widziane
uzupełnienie zaświadczenia o materiały
promocyjne.

Legitymacja
potwierdzająca
rejestrację / Podmiot
odpowiedzialny za
akcję

1

Bycie honorowym dawcą krwi lub organizacja
akcji krwiodawstwa.

Obejmuje przynajmniej jednorazowe
oddanie krwi przez cały rok akademicki.
Przy organizacji mile widziane
uzupełnienie zaświadczenia o materiały
promocyjne.

Zaświadczenie /
Podmiot
odpowiedzialny za
akcję

1

Zaświadczenie

1

3

Krwiodawstwo

4

Oddanie włosów na
fundację

5

Działalność na rzecz
społeczności lokalnych

Działanie na rzecz aktywizacji społeczności
lokalnych oraz wsparcie organizacyjne akcji
społecznych i charytatywnych.

W ramach kryterium przyjmowane jest
maksymalnie 15 zgłoszeń.

Podmiot
odpowiedzialny za
akcję

1

6

Działalność przy
Samorządzie Studentów
albo Samorządzie
Doktorantów

Działanie jako członek Rady Samorządu
Studentów, Rady Mieszkańców Domu
Studenckiego, Samorządu Doktorantów,
Poznańskiego Porozumienia Doktorantów,
Rad Doktorantów, osoba współpracująca lub
w ramach innych struktur samorządowych.

Brane pod uwagę, jeśli członkostwo było
pełnione przez co najmniej semestr lub
okres 5 miesięcy. Różnorodność funkcji
nie jest uwzględniana (działalność jest
liczona za ogół).

Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący
gremium

1

7

Działalność w
stowarzyszeniach lub
innych organizacjach
zrzeszających studentów
lub doktorantów

Działanie jako członek stowarzyszeń takich
jak: ESN, LGBT+ UAM, NZS, KRD a także w
stowarzyszeniach i fundacjach, spoza struktur
UAM, o ile nie są odpłatne.

Brane pod uwagę, jeśli członkostwo było
pełnione przez co najmniej semestr lub
okres 5 miesięcy. Różnorodność funkcji
nie jest uwzględniana (działalność jest
liczona za ogół).

Prezes /
Przewodniczący /
Zarząd

1

8

Działalność w radach i
komisjach w ramach
struktur uniwersyteckich

Rady Programowe Kierunku lub Grupy
Kierunków, Komisja Rekrutacyjna do Szkół
Brane pod uwagę, jeśli członkostwo było
Doktorskich (oraz zespoły kwalifikacyjne),
pełnione przez co najmniej semestr, okres
Rada Biblioteczna, Rada Studium
5 miesięcy lub, jeśli krótszy, przez cały
Językowego, Rada SWFiS, Komisja ds.
okres działalności komisji. Działalność w
przeciwdziałania dyskryminacji, komisja
każdej radzie/komisji liczona jako odrębne
stypendialna (ds. stypendium doktoranckiego,
osiągnięcie.
z dodatcji projakościowej) itp.

Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący
gremium

1

9

Działanie w jednej z młodzieżowych rad przy
administracji publicznej (np. Rada Dzieci i
Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki,
Działalność w młodzieżowej Młodzieżowa Rada Klimatyczna i Młodzieżowa
radzie przy administracji
Rada Ekologiczna przy Ministrze Klimatu i
publicznej
Środowiska, Młodzieżowa Rada
Sprawiedliwości przy Ministrze
Sprawiedliwości, Młodzieżowy Sejmik
Województwa)

Brane pod uwagę, jeśli członkostwo było
pełnione przez co najmniej semestr lub
okres 5 miesięcy. Różnorodność funkcji
nie jest uwzględniana (działalność jest
liczona za ogół). Działalność w każdej
radzie liczona jako odrębne osiągnięcie.

Organ administracji
publicznej

1

10

Działalność promocyjna na
rzecz Uczelni lub jednostki
organizacyjnej UAM

W ramach kryterium przyjmowane jest
maksymalnie 7 zgłoszeń.

Sekcja promocji,
Dziekan lub inny
podmiot
odpowiedzialny za
wydarzenie

1

11

Wsparcie techniczne
długoterminowe

Wsparcie techniczne np. w radiu studenckim. Praca przez okres co najmniej 5 miesięcy.

Naczelny Radia lub
inny podmiot
odpowiedzialny

1

12

Wsparcie techniczne
krótkoterminowe

Wsparcie techniczne podczas wydarzeń
chóru lub teatru akademickiego czy wydarzeń
sportowych itp.

Podmiot
odpowiedzialny za
wydarzenie

1

Aktywny udział w Dniu Kandydata UAM,
Targach Edukacyjnych, sesji zdjęciowej do
stocka, Drzwiach Otwartych itp.

W ramach kryterium przyjmowane jest
maksymalnie 7 zgłoszeń.

Bycie mentorem ESN w ramach projektu
Buddy.

Brane pod uwagę, jeśli członkostwo było
posiadane przez co najmniej semestr lub
okres 5 miesięcy.

Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący
Zarządu

1

Działania nieuwzględnione w ww. kryteriach.
Kapituła zastrzega sobie prawo do decyzji o
uwzględnieniu przedstawionego osiągnięcia.

W ramach kryterium przyjmowane jest
maksymalnie 7 zgłoszeń.

Podmiot
odpowiedzialny za
akcję

1

Czynny udział w przygotowaniach do
rekonstrukcji historycznej.

W ramach kryterium przyjmowane jest
maksymalnie 7 zgłoszeń. Kilka wystąpień
w ramach jednego cyklu nie jest
rozdzielne.

Podmiot
odpowiedzialny za
akcję

2

Przeprowadzanie kampanii wielofazowej
mającej na celu przybliżyć jakiś problem,
takich jak promocja dbania o planetę,
zdrowego trybu życia itp.

Kampania musi trwać co najmniej 4
miesiące. W ramach kryterium
przyjmowane jest maksymalnie 7 zgłoszeń.

Podmiot
odpowiedzialny za
akcję

2

Brane pod uwagę, jeśli członkostwo było
przez okres co najmniej 5 miesięcy.
Działalność w każdym gremium liczona
jako odrębne osiągnięcie.

Rektor

2

Brane pod uwagę, jeśli członkostwo było
przez okres co najmniej 5 miesięcy.

Przewodniczący
Komisji

3

13

Projekt Buddy

14

Inne osiągnięcia

15

Rekonstrukcje historyczne

16

Kampanie społeczne

17

Pełnienie mandatu senatora, działanie w
Działalność w wymienionym
ramach Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia,
gremium
Rady Szkoły Dziedzinowej i Rady ds.
ogólnouniwersyteckim
Kształcenia Szkoły Dziedzinowej.

18

Działalność w komisji
stypendialnej

19

Organizacja wydarzenia

20

Starosta roku

Aktywne działanie w ramach Podkomisji
Uczelnianej Komisji Stypendialnej lub
Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

W ramach kryterium przyjmowane jest
maksymalnie 5 zgłoszeń. Kapituła
Organizacja lub
decyduje o przyznaniu osiągnięcia na
Wykonywanie funkcji głównego organizatora,
zastępca
podstawie czasu trwania przygotowań, listy
koordynatora lub teamleadera wydarzenia.
współodpowiedzialni za
obowiązków i zasięgu wydarzenia. Mile
wydarzenie
widziane/pomocne są dodatkowe materiały
potwierdzające działalność.

Pełnienie funkcji starosty roku.

Pełnienie funkcji starosty roku co najmniej
przez 5 miesięcy.

Dziekan

3

1

