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Załącznik nr 2   

do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla  studentów  

 

Data wpływu............................................................                                   Ciechanów, dnia………………………  

Rok akademicki ….................................................... 

Podpis osoby przyjmującej …...................................                        KOMISJA STYPENDIALNA  

Adnotacje/uwagi …...................................................               Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

….............................................................................                                    w Ciechanowie  

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w zakresie:  

-wysokiej średniej ocen  i/ lub  posiadania osiągnięć naukowych, artystycznych  i/lub wysokich 

wyników sportowych * 

Na:    semestr  , lub na rok akademicki ,  2015/2016.* 

Oświadczam, że pobierałem tak       nie   stypendium na innym kierunku studiów; * 

1. Imię i nazwisko studenta: …........................................................................................................... 

Nr albumu …………., otrzymywałem/am stypendium Rektora w R. Akad. 2014/2015   tak ,  nie 

2.Wydział…………………………………………………:……………………………. … 

3. Kierunek  studiów: ……………............................................................................................... 

4. Forma studiów: |___| stacjonarne, |___| niestacjonarne 

5.Zaliczony rok studiów ………………………… 

6. Data rozpoczęcia studiów (miesiąc i rok): |___|___| - |___|___|___|___| 

7. Planowany termin ukończenia studiów (miesiąc i rok): |___|___| - |___|___|___|___| 

8.Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta w poprzednim roku studiów:  |___|,|___|___| 

9.Osiągnięcia naukowe i aktywność naukowa studenta w okresie zaliczonych lat studiów, /proszę 

opisać i potwierdzić załączonymi  dokumentami tj. osiągnięcia studentów, które zostały opisane 

we wniosku,  kopie potwierdzone za zgodność/ 

1. Publikacje  udokumentowane kserokopią artykułu, strony internetowej oraz strony redakcyjnej 

publikacji, w której artykuł został zamieszczony bądź wydruk strony WWW.  

Tytuł publikacji………………………………………………………………………………………………………………, 

Data i miejsce wydania publikacji………………………………………………………………………………………….. 

Data  i miejsce prezentacji ………………………………………………………………………………………………………  

Opis   rodzaju osiągnięcia (a – g): ……………………………………………………………………………………………..   

………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki:……………………………………………………………………………………. 

2. Czynny udział w konferencjach naukowych i popularno – naukowych,                                  

Data i miejsce konferencji……………………………………………………………………………………………………..,  
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Nazwa konferencji……………………………………………………………………………………………………………..,  

Charakter uczestnictwa…………………………………………………………………………………………………………,   

Tytuł referatu oraz autorzy referatu……………………………………………………………………………………………, 

 Opis   rodzaju osiągnięcia (a – d): ……………………………………………………………………………………………..   

…………........................................................................................................................................ 

Załączniki:……………………………………………………………………………………… 

3. Działalność naukowa potwierdzona przez jednostkę prowadzącą badania bądź podmiot przyznający 

wyróżnienie, nagrodę,  

Data otrzymania………………………………………………………………………………………………………………,   

Nazwa…………………………………………………………………………………………………………………………,   

 Określenie jednostki/ podmiotu przyznającego………………………………………………………………………………, 

 Opis   rodzaju osiągnięcia (a – b): ……………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki:…………………………………………………………………………………….. 

4. Działalność twórcza w zakresie kół naukowych,   

Nazwa koła naukowego……………………………………………………………………………………………………,   

Okres aktywnej przynależności do koła………………………………………………………………………………………,     

Opis rodzaju osiągnięcia, aktywnej działalności (a – e): 

.………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Załączniki :…………………………………………………………………………………….. 

5. Inne potwierdzone przez podmiot organizujący lub przyznający nagrody, wyróżnienia, 

potwierdzona kopia wyróżnienia,  

Organizator……………………………………………………………………………………… 

 Opis rodzaju osiągnięcia (a – d):………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki:……………………………………………………………………………………..             

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

10 Osiągnięcia artystyczne 

1. Osiągnięcia w zakresie działań artystyczno – kulturalnych 

Data i miejsce wydarzenia……………………………………………………………………………………………………..,  

Nazwa i zasięg/ranga………….………………………………………………………………………………………………..,  

Charakter uczestnictwa…………………………………………………………………………………………………………,   

Tytuł wydarzenia ………..………..……………………………………………………………………………………………, 

 Opis   rodzaju,  osiągnięcia(a – c ): ……………………………………………………………………………………………………    

………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki: ………………………………………………………………………………………             

2. Inicjowanie i organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym 

Data i miejsce wydarzenia……………………………………………………………………………………………………..,  
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Nazwa i zasięg/ranga………….………………………………………………………………………………………………..,  

Charakter udziału własnego…….………………………………………………………………………………………………,   

Tytuł wydarzenia ………..………..……………………………………………………………………………………………, 

 Opis   rodzaju,  osiągnięcia:……………………………………………………………………………………………………     

…………………………………………………………………………………………………………………………………., 

Załączniki: ……………………………………………………………………………………             

3.Czynne uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym,  

Data/y i miejsce wydarzenia……………………………………………………………………………………………………..,  

Nazwa i zasięg/ranga………….………………………………………………………………………………………………..,  

Charakter uczestnictwa…………………………………………………………………………………………………………,   

Tytuł uczestnictwa ………..………..……………………………………………………………………………………………, 

 Opis   rodzaju,  osiągnięcia :…………………………………………………………………………………………………..     

………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

Załączniki:…………………………………………………………………………………….              

4. Aktywny i twórczy udział w promocji uczelni potwierdzony dorobkiem własnym,  

Data/y i miejsce/a  wydarzenia……………………………………………………………………………………………………..,  

Nazwa i zasięg/ranga………….………………………………………………………………………………………………..,  

Charakter uczestnictwa ewentualnie tytuł  opracowania…………………………………………………………………………………,   

Opis   rodzaju,  osiągnięcia :………………………………………………………………………………….………………………..     

………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

Załączniki:…………………………………………………………………………………….              

 

11. Osiągnięcia sportowe 

1. Wysokie wyniki sportowe uzyskane we współzawodnictwie międzynarodowym    

Uzyskane miejsce             Pełna nazwa zawodów        Data zawodów (miesiąc, rok)                L. punktów 

    |___|   ……………………..………………..……….|___|___|  - |___|___|___|___| ……….. 

    |___|  ……………………..………………..……  …|___|___|  - |___|___|___|___|………… 

2. Osiągnięcia we współzawodnictwie krajowym  

Uzyskane miejsce             Pełna nazwa zawodów/ranga             Data zawodów (miesiąc, rok)                L. punktów 

    |___|   ……………………..………………..………|___|___|  - |___|___|___|___|………. 

    |___|   ……………………..………………..………|___|___|  - |___|___|___|___|……….. 

    |___|   ……………………..………………..………|___|___|  - |___|___|___|___|……….. 

Kopie uzyskanych osiągnięć- przykłady………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Potwierdzenie związku sportowego, dotyczy także dyscyplin dla osób niepełnosprawnych  

 

Potwierdzam wyżej wymienione osiągnięcia sportowe uzyskane przez studenta. 
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        …………………………….                     …………………………………                                            ……………………………… 

                  miejscowość             data                                             pieczęć i podpis przedstawiciela władz  

właściwego polskiego związku sportowego, 

związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym 

działającego w środowisku akademickim 

lub właściwej organizacji krajowej 

 zajmującej się sportem niepełnosprawnych 

 

 

12. Oświadczenia studenta (właściwe zaznaczyć)*: 
1)  Zaliczyłem/am rok studiów w regulaminowym terminie, nie przekraczającym końcowej daty sesji 

poprawkowej w semestrze letnim danego roku akademickiego,   

2)    Nie powtarzam ostatniego roku akademickiego,   

3)   Nie mam rejestracji warunkowej i nie zostałem/am wpisany/a na semestr (rok akademicki) z     

deficytem punktów ECTS,   

4)     Nie przebywam na urlopie,  

5)     Nie pobieram świadczeń  na innym kierunku studiów,   

6)     Nie ukończyłem/łam wcześniej żadnego kierunku studiów,   

7)    Ukończyłem/łam wcześniej (podać nazwę uczelni i kierunek)  

 
    Świadomy/a odpowiedzialności dyscyplinarnej i odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego  
(Dz. U. 2015 poz.396 t.j. z późn. zm.), przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 

oświadczam,  że podane we wniosku i załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Potwierdzam wiarygodność złożonych informacji……………………………………………………. 
 data i podpis studenta 

 

Wniosek należy wypełnić starannie i czytelnie, najlepiej w formie wydruku a zawarte informacje 

dotyczące osiągnięć potwierdzić stosownymi dokumentami.  
 

5) Adres studenta do korespondencji i numer rachunku bankowego: 

 

…………………………………………………………………. tel…………………………….. 
imię i nazwisko 

 

ulica, nr domu ……………………………………………___|___| - |___|___|___| ……………………………… 

                                                                                          kod pocztowy   miejscowość 

 

Nr rachunku bankowego: __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __  

 
 

 
  

13. Zestawienie uzyskanych punktów (wypełnia Komisja Stypendialna) 

 

Wyszczególnienie Ilość uzyskanych punktów 

Średnia ocen  

Osiągnięcia naukowe  

Osiągnięcia artystyczne  

Osiągnięcia sportowe  

Ogółem:  

 

 

 

 

 

14. Decyzja  Odwoławczej Komisji Stypendialnej: 

1. Przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów na okres od  1.10.2015 r. 

do…………2016 r., tj. na ………. miesięcy w roku akademickiego 2015/2016. 
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2. Nie przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów z powodu: 

1) niekompletności wniosku (braku udokumentowania), 

2) zbyt małej liczby punktów rankingowych. 

 

                                   ……………………….……………….………………………………………  
             data                        pieczęć i podpis przewodniczącego komisji stypendialnej 

 

 

15. Odwołanie - Decyzja Rektora: 

 

1. Przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów na okres od  1.10.2015 r. 

do…………2016 r., tj. na ………. miesięcy roku akademickiego 2015/2016. 

2.  Nie przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów z powodu: 

1) niekompletności wniosku (braku udokumentowania), 

3) zbyt małej liczby punktów rankingowych. 

 

 

     …………………………………………………..   

 pieczęć i podpis Rektora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Właściwe zakreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


