
 
 

KONKURS 
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów III roku  

studiów stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020  
na kierunku Pielęgniarstwo 

w ramach realizacji projektu „Wysoka jako ść kształcenia receptą na 
pielęgnacyjny deficyt – Program rozwojowy Państwowej WyŜszej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie  na kierunku Pielęgniarstwo” 
 
 

  W związku z realizacją przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową  
w Tarnowie projektu „Wysoka jakość kształcenia receptą na pielęgnacyjny deficyt 
– Program rozwojowy Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie   
na kierunku Pielęgniarstwo”, współfinansowanego przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

ogłasza się Konkurs o przyznanie stypendium za wyniki w nauce  
w roku akademickim 2019/2020 dla studentów III roku studiów stacjonarnych 

na kierunku Pielęgniarstwo. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w oparciu o średnią ocen uzyskaną  

z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na II roku studiów  
w roku akademickim 2018/2019. 

 

Warunki przyst ąpienia do konkursu: 
 

1. Do konkursu moŜe przystąpić osoba uczestnicząca w projekcie, będąca w roku 
akademickim 2019/2020 studentem III roku studiów stacjonarnych na  kierunku 
Pielęgniarstwo, która zaliczyła II rok studiów w terminie przewidzianym  
w Regulaminie Studiów.  

2. Student, który przystępuje do konkursu: 
1)  pobiera wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz 

oświadczenie - ze strony internetowej www.pwsztar.edu.pl - zakładka 
Dział Pomocy Materialnej, 

2)   składa wniosek i oświadczenie w Dziale Pomocy Materialnej /pok. 030 - 
Pawilon A/. Student moŜe takŜe złoŜyć wniosek za pośrednictwem Poczty 
Polskiej (decyduje data stempla pocztowego). 

3. Wniosek naleŜy składać w nieprzekraczalnym terminie: od dnia 21 do dnia 
31 października 2019 r. w godz. od 11 00 do 1300 w dni robocze.   

4. Student, który przystępuje do konkursu ma obowiązek zapoznania się  
z  Regulaminem Uczelnianego Programu Stypendialnego dla uczestników 
projektu „Wysoka jakość kształcenia receptą na pielęgnacyjny deficyt – 
Program rozwojowy Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie   
na kierunku Pielęgniarstwo”. 

5. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Uczelni w zakładce 
Działu Pomocy Materialnej oraz w gablocie ogłoszeń Działu Pomocy 
Materialnej - pok. 030 – Pawilon A.   

 

Tarnów, dnia 11.10.2019 r.  


