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                                               Załącznik Nr 1 do Regulaminu Uczelnianego Programu               
Stypendialnego dla uczestników projektu „Wysoka jakość kształcenia receptą na pielęgnacyjny deficyt – Program rozwojowy       

Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku Pielęgniarstwo”  
 

KK oommiissjj aa  ddss..  UUcczzeellnniiaanneeggoo  PPrr ooggrr aammuu  SSttyyppeennddiiaallnneeggoo    
ddllaa  uucczzeessttnniikkóóww  pprr oojj eekkttuu  nnaa  kkiieerr uunnkkuu  PPiieellęęggnniiaarr ssttwwoo  

 

WWNNII OOSSEEKK   OO  PPRRZZYYZZNNAANNII EE  SSTTYYPPEENNDDII UUMM   ZZAA  WWYYNNII KK II   WW  NNAAUUCCEE  
 

PESEL 
NUMER 

ALBUMU 
 

…………… 

ROK 
STUDIÓW 

 
…………… 

ROK 
AKADEMICKI 

 
..….… / .…..…            

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA  

KIERUNEK: PIEL ĘGNIARSTWO – STUDIA STACJONARNE 

NAZWISKO i IMI Ę STUDENTA  ………………………………………………………………… 

ADRES 
ZAMIESZKANIA 

 
…………………………… 

ulica/miejscowość 

  -    
 
………….……… 

poczta 

TELEFON 
KONTAKTOWY 

                    

 

 
Średnia ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych  za poprzedni rok akad. ………………….* 
 

Dodatkowe informacje .......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
 

NUMER KONTA BANKOWEGO STUDENTA  

                          

 

Do numeru konta osobistego studenta lub numeru, którego student jest współwłaścicielem, naleŜy 
dołączyć wyciąg bankowy bez szczegółowych transakcji lub informację z banku potwierdzającą 
posiadanie podanego numeru rachunku.   
 
 
…..…………………………….……….    ……...……………………………. 
       data i podpis Pracownika Instytutu               data i podpis studenta  
 
*  wypełnia pracownik Instytutu Ochrony Zdrowia 
** wypełnia pracownik Działu Pomocy Materialnej  
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Protokół/Decyzja Komisji  

 

1. Komisja ddss..  UUcczzeellnniiaanneeggoo  PPrr ooggrr aammuu  SSttyyppeennddiiaallnneeggoo  ddllaa  uucczzeessttnniikkóóww  pprr oojj eekkttuu  nnaa  kkiieerr uunnkkuu  

PPiieellęęggnniiaarr ssttwwoo na posiedzeniu w dniu ................................ 1) 

 

1)   przyznała stypendium za wyniki w nauce w wysokości ……………….zł/miesięcznie 

w roku akademickim ………………… na okres ....................................... miesięcy, 
 

  2)   nie przyznała stypendium za wyniki w nauce z powodu:  

a) nie zakwalifikowania się  do grupy 50 % najlepszych studentów danego roku studiów  

w ramach kierunku Pielęgniarstwo 

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

 
Podpisy:  

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

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

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

 
Protokół/Decyzja Rektora  

 
 
Rektor po rozpatrzeniu odwołania w dniu ............................. postanawia: 1) 

 

1. utrzymać w mocy decyzję Komisji ddss..  UUcczzeellnniiaanneeggoo  PPrrooggrraammuu  SSttyyppeennddiiaallnneeggoo    

ddllaa  uucczzeessttnniikkóóww  pprroojjeekkttuu  nnaa  kkiieerruunnkkuu  PPiieellęęggnniiaarrssttwwoo 

 

2. uchylić decyzję Komisji  ddss..  UUcczzeellnniiaanneeggoo  PPrrooggrraammuu  SSttyyppeennddiiaallnneeggoo  ddllaa  uucczzeessttnniikkóóww  pprroojjeekkttuu  
nnaa  kkiieerruunnkkuu  PPiieellęęggnniiaarrssttwwoo i orzec:  

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

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

 

 

 

         …………………………… 
                                                                                                     data i podpis Rektora  

1)
 właściwe zakreślić 
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