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ODWOŁAWCZA KOMISJA      

STYPENDIALNA  
we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej 

w Warszawie 

 

 

            

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW  

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

 

(WNIOSEK DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW II STOPNIA) 
 
 
 
 
 
Nazwisko …………………..…                                      Imiona ………………….........………………….. 

Nr albumu ………………….…               PESEL…………………….…..........…………… 

Obywatelstwo:………………….                                    Kierunek studiów ………….…………………… 

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne
1
                     Semestr ........................……………….…..…....... 

Adres korespondencyjny: 

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

Adres e-mail: …………………………………………..  Telefon:…………………………….………….. 

 

 

Proszę o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen uzyskaną na 

ostatnim roku studiów I stopnia w (nazwa i adres uczelni) ........................................................................... 

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

Średnia ocen (ważona): …………………………. Termin ukończenia studiów: ……………...………… 
                 wypełnia pracownik dziekanatu                                      wypełnia pracownik dziekanatu 
 

 

 

 

………………………………………………..   ………………………………………… 
             pieczątka Uczelni poświadczającej średnią ocen                                                      data, podpis i pieczątka pracownika dziekanatu 

 

 

 

 

                                                 
1
 niepotrzebne skreślić 



Oświadczenie studenta: 

 

Nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie stypendium Rektora dla 

najlepszych studentów na innym  kierunku studiów we Wszechnicy Polskiej 

lub w innej uczelni. 
 
Oświadczam, że: 

a) jestem/ nie jestem*: kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, 

funkcjonariuszem służb państwowych
2
’ 

b) studiuję/ nie studiuję* na podstawie skierowania przez właściwy organ 

c) otrzymuję/ nie otrzymuję* pomoc/y w związku z pobieraniem nauki na podstawie 

przepisów o służbie 

 

Posiadam tytuł: licencjata *: TAK / NIE , magistra*: TAK / NIE* 

 

 

……………………………………… ………………………………………. 

data własnoręczny podpis studenta 
 

* właściwe zaznaczyć 
 
 

 
 

 
wypełnia 
student  

wypełnia Komisja 

I Rodzaj działalności i aktywności studenta Tak
3
 Nie 

Ilość przyznanych 
punktów 

1. Publikacja poza granicami Polski, z Listy Filadelfijskiej, z listy publikacji 
punktowanych MNiSW, referat wygłoszony na konferencji naukowej w języku 

obcym poza granicami kraju 

   

2. Recenzowana publikacja w języku obcym w wydawnictwie krajowym, referat 

wygłoszony w języku obcym na międzynarodowej konferencji naukowej o zasięgu 
krajowym 

   

3. Recenzowana publikacja w języku polskim w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, 

referat wygłoszony w języku polskim na konferencji naukowej o zasięgu krajowym 
   

4 Recenzowana publikacja w wydawnictwie regionalnym, recenzowany referat na 
konferencji Studenckiego Koła Naukowego o zasięgu międzyuczelnianym, kursy 

nieobjęte programem 

   

5 Udział w organizacji kongresu, konferencji, sympozjum naukowego, wystawy 
artystycznej, wernisażu; współredakcja czasopism naukowych na danym kierunku 

studiów, działalność w samorządzie studentów, organy kolegialne, staże, certyfikaty, 

studia równoległe na drugim kierunku 

   

II Osiągnięcia artystyczne studenta lub inne 
   

1. Udokumentowana indywidualna działalność artystyczna w dziedzinach: muzyka, 

plastyka, teatr, taniec, literatura, - potwierdzona nagrodami lub wyróżnieniami w 

prestiżowych konkursach organizowanych w w/wym. dziedzinach w kraju lub 

zagranicą. Członkostwo w zespołach artystycznych o wysokiej renomie. Książkowe 
publikacje utworów literackich. 

   

2. Udokumentowana działalność artystyczna, zespołowa w dziedzinach: muzyka, 

plastyka, teatr, taniec, literatura o zasięgu krajowym. Laureaci nagród w konkursach 
organizowanych w w/wym. dziedzinach. Indywidualne wystawy prac, występy 

taneczne i teatralne. Publikacja utworów literackich w czasopismach ogólnopolskich. 

   

3. Udokumentowana działalność artystyczna, zespołowa w dziedzinach: muzyka, 

plastyka, teatr, taniec, literatura o zasięgu regionalnym. Udział w konkursach 
organizowanych w w/wym. dziedzinach. Udziały w zbiorowych wystawach 

plastycznych, amatorskich zespołach tanecznych, teatralnych. Publikacje prac 

literackich w czasopismach lokalnych. 

   

4 Udział w zbiorowych wystawach plastycznych, amatorskich zespołach tanecznych, 

teatralnych. Publikacje prac literackich w Internecie. 
   

5 Udział w warsztatach i plenerach plastycznych, warsztatach literackich, muzycznych, 
teatralnych lub tanecznych na poziomie amatorskim. 

   

 Suma punktów (wypełnia Komisja) 
   

 

                                                 
2 Patrz  wyjaśnienie: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym art. 194 
3 Osiągniecie naukowe powinno być potwierdzone stosownym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku 



Osiągnięcia sportowe
4
 

L.p Ranga zawodów/punkty miejsce 

1 2 3 4 5 udział 

 Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie 12 11 10 9 8 4 

 Mistrzostwa Świata 10 9 8 7 6 4 

 Mistrzostwa Europy 8 7 6 5 4 3 

 Uniwersjada  7 6 5 4 3 2 

 Akademickie Mistrzostwa Świata 6 5 4 3 1 1 

 Akademickie Mistrzostwa Europy 5 4 3 2 1 1 

 Mistrzostwa Polski 4 3 2    

 Akademickie Mistrzostwa Polski 4 3 2    

 Mistrzostwa Polski Uniwersytetów 3 2 1    

 Mistrzostwa Polski AZS 3 2 1    

 Czynny udział w rozgrywkach ekstraklasy 3 

 Czynny udział w grach zespołowych I i II ligi 2 

 
 
 
Przyznano ……………..pkt za osiągnięcia sportowe 
 

 

 

Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej: 

 

 

Przyznano/Nie przyznano
  
stypendium kategorii I, II, III  na rok akademicki/semestr zimowy/letni w  

 

wysokości .............................   miesięcznie za osiągnięcia w nauce. 
 

Przyznano/Nie przyznano
 
stypendium za osiągnięcia naukowe/artystyczne ( ..................) /sportowe

 
na  

 

rok akademicki/semestr zimowy/letni ............................. miesięcznie. 
 

 
Łączna kwota stypendium ..................................... 
 
 
 …………………                                                                  …………………………………….. 

           data                                                     podpis Przewodniczącej Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
 

                                                 
4
 Osiągniecie sportowe powinno być potwierdzone stosownym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku 


