
Kryteria wyboru osób otrzymujących stypendium Fundacji „Praca dla 

Niewidomych” w roku akademickim 2018/2019 

 

Tabela 1. Wykaz kryteriów i punktacja: 

Lista kryteriów Punktacja Maksymalna 
liczba punktów 

Dochód na członka rodziny  50 

Stopień niepełnosprawności  25 (znaczny), 15 
(umiarkowany) 

Średnia ocen  10 

Ogólna ocena sytuacji wnioskodawcy  15 

Razem  100 

 

Szczegółowy opis kryteriów: 

1. Dochód na członka rodziny (zł/osoba): 

do 1000 –  50 pkt. 

1001-1100 –  49 pkt. 

1101-1200 – 48 pkt. 

… 

2801-2900 – 31 pkt. 

2901-3000 – 30 pkt. 

3001-3200 – 28 pkt. 

3201-3400 – 26 pkt. 

3401-3600 – 23 pkt. 

3601-3800 – 20 pkt. 

3801-4000 - 17 pkt. 

4001-4200 – 14 pkt. 

4201-4400 - 11 pkt. 

4401-4600 – 8 pkt. 

4601-4800 – 5 pkt. 



4801-5000 – 2 pkt. 

5001 lub więcej – 0 pkt. 

 

2. Stopień niepełnosprawności – jak w tabeli 1. 

 

3. Średnia ocen 

W przypadku studentów I roku, którzy nie mają jeszcze ocen z egzaminów, pod uwagę bierze się 

średnią ocen na świadectwie dojrzałości, a w przypadku studentów wyższych lat – średnią ocen 

uzyskanych w ostatnim semestrze. Natomiast w przypadku słuchaczy I roku studiów doktoranckich 

pod uwagę będzie brana średnia ocen ze studiów magisterskich lub studiów jednolitych. 

 

Tabela 2. Liczba punktów w zależności od uzyskanej średniej ocen: 

Średnia ocen Liczba punktów 

4,8 lub więcej 10 

4,6 - 4,79 9 

4,4 - 4,59  8 

4,2 - 4,39  7 

4,0 - 4,19 6 

3,8 - 3,99 5 

3,6 - 3,79 4 

3,4 - 3,59 3 

3,2 - 3,39 2 

3,0 - 3,19 1 

 

4. Na podstawie uzasadnienia zawartego we wniosku Komisja Stypendialna dokona ogólnej oceny 

sytuacji wnioskodawcy i przydzieli od 0 do 15 punktów, określających celowość przyznania 

stypendium poszczególnym uczestnikom konkursu stypendialnego. W szczególności pod uwagę będą 

brane: 

a) przewidywany sposób wykorzystania stypendium; 

b) odległość miejsca zamieszkania od uczelni, na której studiuje uczestnik Konkursu; 

c) wykorzystywane w kształceniu techniki/technologie informacyjno-komunikacyjne (urządzenia 

brajlowskie, komputerowe programy mówiące, programy powiększające, lupy/powiększalniki, inne); 

d) sytuacja rodzinna (np. liczba członków rodziny). 


