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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
na rok akademicki 2018/2019
DANE WNIOSKODAWCY (wypełnia wnioskodawca)
Rodzaj studiów (niepotrzebne skreślić):
stacjonarne / niestacjonarne
Kierunek studiów:
zarządzanie

Studia (niepotrzebne skreślić):
pierwszego stopnia / drugiego stopnia
Rok studiów
Nr albumu

Nazwisko

Imię

........................................................................
Adres zameldowania:

..........................................................

PESEL:

.................................................................................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zameldowania):
.................................................................................................................................................................................................................
Adres e-mail:
Tel. domowy
Tel. komórkowy
..........................................................................................................
Nr konta bankowego wnioskodawcy:

............................................

..........................................

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 na podstawie:
 – wysokiej średniej ocen;
 – posiadanych osiągnięć naukowych;
 – posiadanych osiągnięć artystycznych;
 – posiadanych wysokich wyników sportowych;
 – bycia finalistą/laureatem olimpiad przedmiotowych (dotyczy studentów I roku studiów I stopnia);

Oświadczam, że:
 – średnia ocen liczona ze wszystkich zdawanych egzaminów w roku akademickim 2017/2018 wynosi __ , __ __;
 – zdałem (am) egzaminy ze wszystkich przedmiotów i zdobyłem (am) wszystkie zaliczenia w terminie zwykłej

sesji egzaminacyjnej;
 – posiadam następujące osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego:
Lp.

typ osiągnięcia

Osiągniecie

Punkty
stypendialne

Załączniki:


Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów



Oświadczenie studenta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych



Zaświadczenie o wysokości średniej uzyskanej w poprzednim roku akademickim na uczelni (podać nazwę):
_________________________________________________________________________________________



Dokumenty potwierdzające każde wpisane osiągnięcie _______ szt.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 w zw. z § 286 KK (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1600 z późn. zm.)
za podawanie nieprawdziwych danych oświadczam, że wyżej podane informacje i dokumenty dołączone do wniosku są
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla
studentów WSZ-SW.

Data: ...........................................................................

Podpis studenta .......................................................................................

Potwierdzenie Kierownika Dziekanatu:
Student zdał / nie zdał wszystkie egzaminy i zdobył / nie zdobył wszystkie zaliczenia w terminie zwykłej sesji egzaminacyjnej;
Średnia arytmetyczna ocen uzyskana z egzaminów za rok akademicki 2017/2018. (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) wynosi ..................
Średnia arytmetyczna ocen uzyskana z egzaminów za poprzedni semestr studiów (z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) wynosi ..................

Ilość uzyskanych punktów stypendialnych: ..........................

.....................................................................................................

(pieczęć i podpis Kierownika Dziekanatu)
Uwzględnione osiągnięcia naukowe, artystyczne i wyniki sportowe - przyznane punkty stypendialne:
Student w roku akademickim 2018/2019 uzyskał następującą łączną liczbę punktów stypendialnych ............, w tym:
- za osiągnięcia naukowe - ............ pkt,
- za osiągnięcia artystyczne - ............ pkt,
- za wysokie wyniki sportowe - ............ pkt
- bycia finalistą/laureatem olimpiad przedmiotowych.
i dołączył do wniosku komplet wymaganych dokumentów.

.....................................................................................................

(podpis)
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