
1 

 

Zasady oceniania podań o rekomendację  

do realizacji minimum programowego na kierunku limitowanym 

 

 

 

Zasady zostały ustalone przez Dyrekcję Kolegium MISH UW i Zarząd Samorządu Studentów 

Kolegium MISH UW.  

 

Rozpatrywane będą wyłącznie podania studentów, którzy zaliczyli rok studiów. 

 

1. Średnia ocen (0-10 pkt.) 

 

a) Średnia arytmetyczna liczona ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych przez 

studenta na kierunku, którego dotyczy podanie o rekomendację (wyjątek stanowią 

ekwiwalenty zrealizowane na innych kierunkach lub w innych jednostkach – zob.  

p. d)). 

b) Różnica 0,1 w średniej = różnica 0,5 pkt. w ocenie podania (np. średnia 3,0 = 0 pkt.,  

4,2 = 6 pkt., 4,7 = 8,5 pkt., 5,0 = 10 pkt.). 

c) Do średniej ocen liczyć się będą wyłącznie przedmioty zrealizowane przez studenta na 

kierunku, którego dotyczy podanie o rekomendację (a więc nie tylko przedmioty 

należące do minimum programowego, lecz wszystkie przedmioty należące do 

programu studiów danego kierunku).  

d) Jeśli student postanowi zastąpić dany przedmiot z minimum innym, do średniej 

liczony będzie przedmiot zdeklarowany. W przypadku, w którym student zrealizował 

zarówno przedmiot z minimum, jak i jego ekwiwalent na innym kierunku lub  

w innej jednostce, liczona będzie jedna ocena wskazana przez studenta. 

 

2. Praca roczna (0-2 pkt.) 

 

Do podania o rekomendację należy dołączyć kopię recenzji pracy rocznej. 

 

3. Praktyki zawodowe, staż lub wolontariat (0-2 pkt.) 

 

Pod uwagę brana będzie wszelka aktywność na tym polu, nie tylko ta ściśle związana  

z tematyką studiów na kierunku, którego dotyczy podanie o rekomendację.  

 

4. Działalność naukowa (0-6 pkt.): 
 

 działalność w kołach naukowych (0-2 pkt.), 

 czynny udział w konferencjach naukowych (0-2 pkt.), 

 publikacje o charakterze naukowym (0-2 pkt.). 

 

Pozaobowiązkowa działalność naukowa jest bardzo ważnym elementem studiów, 

szczególnie w ramach Kolegium MISH. Student powinien ją udokumentować (np. 
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poprzez zaświadczenie, wydruk/kserokopię pierwszej strony publikacji). Pod uwagę brana 

będzie wszelka działalność naukowa, nie tylko ta ściśle związana z tematyką studiów na 

kierunku, którego dotyczy podanie o rekomendację. 

 

5. List motywacyjny (0-7 pkt.) 

 

W liście motywacyjnym student powinien opisać swoje zainteresowania badawcze  

i wymienić wszystkie, jego zdaniem, ważne elementy wskazujące na to, że zasługuje na 

rekomendację. Ważnym elementem listu jest opis ewentualnej działalności wolontaryjnej  

i pro bono. Działania takie winny być udokumentowane. 

 

6. Opinia tutora (0-3 pkt.) 

 

Opinia powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie. 

 


