
L.dz. ................./................................. 1) Załącznik Nr 3
Data wpływu ...................................... do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  

  i wypłacania świadczeń pomocy materialnej (...)
Podpis pracownika ….................... 

 PRSD-dpm/SR/…..../…..../…..../4540-……/......./17/181)
 

 Symbol działu /rodz. świadcz/instytut/specj./system st./symbol-nr listy-nr kol./ rok akad.  

 
 
 

DANE OSOBOWE STUDENTA 

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów 
na podstawie: 

1. ŚREDNIEJ OCEN (wypełnić część A)
2. OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH (wypełnić część B)
3. OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH (wypełnić część C)
4. WYNIKÓW SPORTOWYCH (wypełnić część D)

OŚWIADCZENIE STUDENTA 
I. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej i cywilnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że
o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów ubiegam się tylko na jednym, wyżej wymienionym
kierunku studiów
 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) ukończyłem/am studia na innym kierunku

2) studiuję na drugim kierunku studiów

3) otrzymuję pomoc materialną na innym kierunku/uczelni

4) przedstawione przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym,
5) zapoznałem/am się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów PWSZ w Tarnowie, oraz treścią Uchwały Nr 6 z dnia 24.04.2017 r. Uczelnianej Komisji Stypendialnej w
sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora w roku akademickim 2017/2018,
6) przedłożone przeze mnie zaświadczenia, oświadczenia i inne dokumenty dołączone do wniosku:

a) są zgodne z prawdą, a udokumentowane w nich osiągnięcia przedstawiam po raz pierwszy,
b) są uzyskane w ramach mojej dodatkowej aktywności, nie objętej planem studiów, za wyjątkiem wyróżniających

się projektów, które zostały zgłoszone do udziału w pozauczelnianych konkursach i wystawach, o których mowa
w § 1 ust. 4 pkt. 6 Uchwały Nr  6 Uczelnianej Komisji Stypendialnej, o której mowa powyżej.

II. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez PWSZ w Tarnowie danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie w celu rozpatrzenia
i realizacji wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

……………….…………. …………………………………….. 
  data i podpis pracownika data i czytelny podpis studenta 

1) wypełnia DPM 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH 
STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

Nazwisko i imię Nr albumu
Nazwa kierunku/specjalności studiów Rok studiów w roku ak. 2017/18

Stopień studiów PESEL

System studiów

Adres do korespondencji

Adres email Nr telefonu
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Protokół/Decyzja Uczelnianej Komisji Stypendialnej 
– Zespołu Stypendialnego Instytutu: AE,  H,  OZ,  MP,  P,  S 1) 

1. PODSUMOWANIE LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW NA PODSTAWIE ZAŁĄCZNIKÓW 
DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU   

Suma uzyskanych punktów z tytułu: 
wysokiej 
średniej 

osiągnięć 
naukowych 

osiągnięć 
artystycznych 

osiągnięć 
sportowych 

łączna suma 
punktów 

     
 

 

2. USTALENIE MIEJSCA NA LIŚCIE RANKINGOWEJ   

 

Na podstawie łącznej sumy punktów ustalono miejsce na liście rankingowej 
systemu studiów (stacjonarny, niestacjonarny, studia I stopnia, studia II stopnia) 
 w ramach kierunku lub specjalności prowadzonej w ramach kierunku:  
 

 
 

________________ 
Przedział procentowy (właściwy zakreślić): I      II     III 
        

3.  UCZELNIANA KOMISJA STYPENDIALNA na posiedzeniu w dniu ……………….. postanowiła:1)  
 

1) przyznać stypendium Rektora w miesięcznej wysokości …..…...… zł, na okres .………. miesięcy  

    tj. od …………………. do ……………………… 

2) nie przyznać stypendium Rektora z powodu:1)  

a) nie zakwalifikowania się do uprawnionej liczby studentów 

b) inne …………………………………………………………………………………………………... 

Podpisy:      ...............................................     ..................................................   ............................................. 

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

4. W trakcie roku akademickiego 2017/2018 UKS na posiedzeniu w dniu ..................... postanawia1) : 

1)  zmienić decyzję w ten sposób, że   …................................................................................................., 
2)  uchylić decyzję,  
3)  stwierdzić wygaśnięcie decyzji,  
4)  inne………………………………………………………………………………………………...…… 

  z dnia ................................... dotyczącej ….................................................................................................. 

  z mocą obowiązującą od............................ z powodu ............................................................................ 

 Podpisy:      ...............................................     ..................................................   ................................................ 

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

5. W trakcie r. ak. 2017/2018 wypłata zostaje wstrzymana z mocą obowiązującą od dnia  ......... z uwagi na: 

     a) uzyskanie, decyzją Dyrektora Instytutu, urlopu od dnia ……………… do dnia ……………….. 

     b) utratę statusu studenta w związku ze skreśleniem z listy studentów decyzją Rektora z dnia ..................... 

6. Decyzja UKS podpisywana jest przez Przewodniczącego Komisji (upoważnionego Wiceprzewodniczącego). 
 

 

Protokół/Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
 
 

OKS po rozpatrzeniu odwołania na posiedzeniu w dniu .........................................postanawia1): 

1. utrzymać w mocy decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialnej PWSZ w Tarnowie, 

2. uchylić decyzję UKS i orzec ....................................................................................................................... 
 

 ..................................................................................................................................................................... 
 
 Podpisy: ...............................................     ..................................................   ............................................. 

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

3. Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej podpisywana jest przez Przewodniczącego Komisji. 
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Część A) – I KATEGORIA OSIĄGNIĘĆ                                                                                                            2)

 
ŚREDNIA OCEN UZYSKANYCH Z EGZAMINÓW I ZALICZEŃ  

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 
 

Nazwisko i imię:                                                                                 Numer Albumu:  

Instytut                                                   Kierunek  
 

System studiów:                           , Rok studiów w roku akademickim 2017/2018  
 

OGÓŁEM ŚREDNIA OCEN Z EGZAMINÓW I ZALICZEŃ UZYSKANYCH  
 

 

ZA ROK AKADEMICKI  2016/2017 WYNOSI        ,            * 
 

ADNOTACJA INSTYTUTU 
 

Potwierdza się, że w/w student(ka) zaliczył(a) /nie zaliczył(a)2) .................... rok(u) studiów  

w roku akademickim 2016/2017, na w/w kierunku/specjalności/systemie studiów i uzyskał(a) 

następującą średnią ocen: ................................ z egzaminów i zaliczeń. Student(ka) złożył(a) /nie 

złożył(a)2)
 indeks(u) w Sekretariacie Instytutu w przepisanym terminie. 

 

 

         ........................................................                                  
            (data i podpis pracownika Instytutu)                                                                       

      

* jeżeli rok akademicki 2016/2017 został ukończony w innej uczelni do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z tej uczelni  
 

Wypełnia UKS/właściwy Zespół 

Liczba punktów za średnią ocen:  _____________________ 
 
 
Część B) - II KATEGORIA OSIĄGNIĘĆ                                             2) 

 
 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE1) UZYSKANE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 
  

1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE1)  – maksymalnie 25 pkt Liczba punktów 
(wypełnia UKS) 

  1.1 studia równoległe na dwóch kierunkach studiów (od II roku studiów) 
      (imienne zaświadczenie z Uczelni zawierające: datę rozpoczęcia i miejsce kształcenia na drugim 
       kierunku, nazwę uczelni i kierunek studiów, zaliczony rok studiów) 

 

  1.2  studia równoległe na trzech kierunkach studiów (od II roku studiów) 
      (imienne zaświadczenie z Uczelni zawierające: datę rozpoczęcia i miejsce kształcenia na drugim 
      i trzecim kierunku, nazwa uczelni i kierunek studiów,  zaliczony rok studiów) 

 

  1.3 Studia podyplomowe i szkoły artystyczne (od II semestru lub dyplom ukończenia  
      studiów lub szkoły w poprzednim roku akademickim)  
      (dyplom lub imienne zaświadczenie z Uczelni lub szkoły zawierające: datę rozpoczęcia i miejsce            
       kształcenia, nazwa szkoły, zaliczony rok lub semestr studiów) 

 

  1.4 Certyfikaty: B2, C1, C2 1)  lub równoważne, potwierdzające  znajomość języków    
      obcych  (certyfikat nie może dotyczyć kierunkowego języka) 
      (certyfikat z datą jego uzyskania)  
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2. Wymiany studenckie 
        (imienne zaświadczenie z Uczelni macierzystej potwierdzające okres i miejsce wymiany studenckiej) 

 

  2.1 Krajowe  

         2.2  Zagraniczne  

 

3. Studencka działalność naukowa   
 

3.1 Czynne członkostwo w organizacjach naukowych (np. kołach naukowych, NZS)      
      prowadzących działalność naukową na poziomie zarządu organizacji lub członka            
      organizacji: (okres przynależności do organizacji naukowej za poprzedni rok akademicki           
      musi wynosić co najmniej 1 semestr) 
       (zaświadczenie potwierdzające członkostwo w organizacjach naukowych zawierające uzasadnienie       
       wraz z wyszczególnieniem aktywności studenta-wzór zaświadczenia stanowi załącznik do wniosku) 

          na poziomie zarządu organizacji 
          na poziomie członka organizacji  

 

 

 

3.2 Udział w przedsięwzięciach o charakterze naukowym np. przygotowanie zajęć  
      o charakterze naukowym (warsztaty, pokazy, prezentacje, doświadczenia) 
      (zaświadczenie opiekuna naukowego lub organizatora przedsięwzięcia z opisem zaangażowania            
        studenta oraz oświadczenie studenta - wzór stanowi załącznik do wniosku) 

 

 

 3.3 Prace badawcze prowadzone metodą naukową  
        (zaświadczenie wydane przez kierownika/opiekuna programu badawczego z informacją o zakresie    
         udziału studenta w pracach zespołu badawczego, okresie i miejscu pracy badawczej oraz 
         oświadczenie studenta – wzór stanowi załącznik do wniosku) 
 
 
 

 

  Współudział 

 

 

  Samodzielne 

 

 
    

 3.4. Publikacje i referaty/plakaty o tematyce naukowej i popularnonaukowej: 
        (zaświadczenie wydawcy oraz kopia strony zawierającej nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce    
         wydania, nazwę czasopisma lub książki oraz datę wydania-dotyczy osiągnięć uczelnianych,   
         lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych)  
 
 

 

 

Uczelniane:   

    samodzielne 
    współudział  

 

 

 

Lokalne:  popularnonaukowe 

    samodzielne 
    współudział 

 

 

 

 Lokalne: naukowe 

    samodzielne 
    współudział 

 

 

 

Ogólnopolskie: popularnonaukowe 

    samodzielne 
    współudział 

 

 

 

Ogólnopolskie: naukowe 

    samodzielne 
    współudział  

 

 

 

Zagraniczne: popularnonaukowe 

    samodzielne 
    współudział  

 

 

 

Zagraniczne: naukowe 

    samodzielne 
    współudział 
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W wersji elektronicznej (zaświadczenie osoby prowadzącej stronę, w przypadku 
publikacji naukowych należy przedstawić recenzję tejże publikacji) 
a) popularnonaukowe w języku polskim: 
      samodzielne 
      współudział 

 

 

b) popularnonaukowe w języku obcym: 
      samodzielne 
      współudział 

 

c) naukowe w języku polskim: 
      samodzielne 
      współudział 

 

d) naukowe w języku obcym: 
      samodzielne 
      współudział 

 

4. Nagrodzona działalność naukowa 
               (dyplom, certyfikat, zaświadczenie organizatora z podaniem daty i zasięgu wydarzenia) 

 

 

       Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie uczelnianym, lokalnym   
     indywidualna 
     zespołowa  

 

  Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie regionalnym 
     indywidualna 
     zespołowa 

 

Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim 
     indywidualna 
     zespołowa 

 

Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie  międzynarodowym 
     indywidualna 
     zespołowa 

 

4.1 Wyróżniona praca licencjacka/inżynierska 
(dyplom/zaświadczenie)  

 

   5. Praktyki, staże, nie wchodzące w program studiów (min. 100 godz.) 
(zaświadczenie o odbyciu praktyki/stażu wystawione przez organizatora z podaniem okresu i miejsca) 

 

           5.1 Praktyka/Staż w kraju  
           5.2 Praktyka/Staż za granicą  
   6. Inne rodzaje osiągnięć i aktywności naukowej, w szczególności mające na celu    
       zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności, a także zdolności wykorzystania   
       zdobytej wiedzy  
         zaświadczenie lub oświadczenie studenta (wzór oświadczenia stanowi załącznik do wniosku)           
         zawierające następujące dane:  

- nazwa, tytuł lub stopień osiągnięcia 
- data lub okres jego uzyskania 
- zasięg oraz określenie czy działanie miało charakter indywidualny czy zespołowy   
- opis szczegółowy osiągnięcia 

 

Wypełnia UKS/ właściwy Zespół              suma punktów za osiągnięcia naukowe  
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Część C) - III KATEGORIA OSIĄGNIĘĆ                                    2) 

 
OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE1) UZYSKANE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 

 
 

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 1) – maksymalnie 25 pkt Liczba punktów 
(wypełnia UKS) 

1. Studencka działalność artystyczna 
(dyplom lub zaświadczenie wydawcy/organizatora oraz kopia strony/stron zawierających nazwisko 
autora, tytuł publikacji dzieła/pracy artystycznej, miejsca i daty wydania, dodatkowo wymagana jest 
dokumentacja fotograficzna, okładka płyty) 

 

1.1 Publikacja dzieł/prac artystycznych (album, płyta, prezentacja twórczości      
              plastycznej)   

 

 

    Indywidualna 
   Zespołowa  

 

 

1.2 Prezentacja prac/dzieł artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej      
 

 

    Indywidualna 
    Zespołowa  

 

 

      1.3   Prezentacja utworów muzycznych (np. koncert) w instytucji artystycznej  
 

 

   Indywidualna 
   Zespołowa 
 

 

 

2. Nagrodzona działalność artystyczna 
(dyplom, certyfikat lub zaświadczenie organizatora) 

 

2.1  Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie/przeglądzie/festiwalu  
              uczelnianym, lokalnym  
 

 

          Indywidualna 
   Zespołowa 
 

 

 

2.2  Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie/przeglądzie/festiwalu  
        regionalnym 

 

          Indywidualna 
   Zespołowa 
 

 

 

2.3 Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie/przeglądzie/festiwalu  
               ogólnopolskim  
 

 

 

          Indywidualna 
          Zespołowa 

 

  
2.4 Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie/przeglądzie/festiwalu    

               międzynarodowym 
 

 

          Indywidualna 
          Zespołowa 
 
 

 

 

3. Praca nad rozwojem kultury oraz organizacja wydarzeń kulturalnych  

3.1 Organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu: 
                (zaświadczenie kierownika artystycznego lub głównego organizatora z opisem rodzaju           
                  zaangażowania studenta w przedsięwzięcie oraz oświadczenie studenta - wzór stanowi   
                  załącznik do wniosku) 
 

 

         
           uczelnianym, lokalnym 
           regionalnym 
           ogólnopolskim 
           międzynarodowym 
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        3.2 Aktywna działalność na rzecz uczelnianego chóru  
               (członkostwo za poprzedni rok akademicki musi wynosić co najmniej 1 semestr) 
               (zaświadczenie kierownika/opiekuna artystycznego z opisem rodzaju zaangażowania studenta  
                w działalność chóru) 
 

 

       w charakterze dyrygenta 
       w charakterze członka 

 

 
3.3 Inne rodzaje osiągnięć i aktywności artystycznej, w szczególności mające na celu 

zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności 
zaświadczenie lub oświadczenie studenta (wzór oświadczenia stanowi załącznik do wniosku) zawierające 
następujące dane:  
- nazwa, tytuł lub stopień osiągnięcia 
- data lub okres jego uzyskania 
- zasięg oraz określenie czy działanie miało charakter indywidualny czy zespołowy   
- opis szczegółowy osiągnięcia  

 

Wypełnia UKS/właściwy Zespół           suma punktów za osiągnięcia artystyczne  

 
 
 
Część D) - IV KATEGORIA OSIĄGNIĘĆ                                               2) 
 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE1) UZYSKANE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 
 

 

WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE1) WE WSPÓŁZAWODNICTWIE 
MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM - maksymalnie 25 pkt 

 

Liczba punktów 
(wypełnia UKS) 

1. Osiągnięcia sportowe w sportach kwalifikowanych lub zawody tej rangi dla osób 
niepełnosprawnych 

                (dyplom lub zaświadczenie odpowiednich związków sportowych, bądź klubów określające: zajęte  
         miejsce, rangę zawodów, datę zawodów, osiągnięcia dotyczy osiągnięć I, II, III, IV i V stopnia)  

 

   1.1 Osiągnięcia I stopnia  
 

 
       Uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpiadzie 

 

 
       Zajęcie medalowego miejsca w zawodach międzynarodowych (Mistrzostwa Europy,  
           Świata, Puchar Europy, Świata) 

 

 

      Zajęcie medalowego miejsca na Uniwersjadzie, Akademickich Mistrzostwach    
         Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata 

 

      Uczestnictwo w najwyższej lidze państwowej  (udział w  70% zawodów)  
   1.2 Osiągnięcia II stopnia  
 

 
      Zajęcie medalowego miejsca w zawodach krajowych (Mistrzostwa Polski,  
         Akademickie Mistrzostwa Polski, Puchar Polski) 

 

 

      Zajęcie miejsc od 4 do 9 w zawodach międzynarodowych (Mistrzostwa Europy,   
         Świata, Puchar Europy, Świata) 

 

 

     Zajęcie miejsc od 4 do 9 na Uniwersjadzie, Akademickich Mistrzostwach    
         Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata 

 

 

     Uczestnictwo w szerokim finale zawodów rangi mistrzostw Europy, Świata 
        (awans po eliminacjach)            

 

     Uczestnictwo w II kolejnej lidze państwowej (udział w 70% zawodów) 
 

 

 
   1.3 Osiągnięcia III stopnia  
 

 
      Zajęcie miejsc od 4 do 9 w zawodach krajowych (Mistrzostwa Polski, Akademickie 
       Mistrzostwa Polski, Puchar Polski) 

 

 

       Finaliści Akademickich Mistrzostw Polski (po eliminacji regionalnej lub strefowej 
           w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych) 
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    1.4 Osiągnięcia IV stopnia  
 

 
      zajęcie medalowego miejsca w zawodach Akademickich Mistrzostw Polski  
           w typach uczelni (WSZ) 

 

    1.5 Osiągnięcia V stopnia  
 

 
       Uczestnictwo w III kolejnej lidze państwowej (udział w 70 % zawodów) 

 

 
       Zajęcie miejsc od 5 do 9 w rozgrywkach strefowych Akademickich Mistrzostw 
          Polski (po eliminacji regionalnej) 

 

 

      Zajęcie medalowego miejsca w rozgrywkach/zawodach Akademickich      
          Mistrzostw Małopolski 

 

      1.6 Osiągnięcia VI stopnia  
             (zaświadczenie wydane przez Akademicki Związek Sportowy) 
 

 

      Reprezentowanie Uczelni lub KU AZS PWSZ w Tarnowie  
          w rozgrywkach/zawodach sportowych 

 

2.  Klasy sportowe 
         (zaświadczenie odpowiedniego związku sportowego o nadaniu klasy sportowej) 

 

       Mistrzowska międzynarodowa (MM) 
 

 
       Mistrzowska (M) 

 

 
       Pierwsza (I) 

 

 
       Druga (II)  

3.  Aktywne członkostwo w KU AZS PWSZ Tarnów 
                        (zaświadczenie wydane przez Akademicki Związek Sportowy zawierające opis rodzaju    
                          zaangażowania studenta w działalność KU AZS) 

 

4.  Inne wyniki sportowe 
                        (zaświadczenie wydane przez organizatora imprezy) 

 

Wypełnia UKS/właściwy Zespół                 suma punktów za osiągnięcia sportowe 
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