
 
Tarnów, dnia  

 

OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  ssttuuddeennttaa    
((ooppiiss  oossiiąąggnniięęćć  uuzzyysskkaannyycchh  ww  rrookkuu  aakkaaddeemmiicckkiimm  2019/2020))  

  
Imię i nazwisko studenta:    

Numer albumu: 

Nazwa kierunku/specjalności studiów 

System studiów: 

Poziom kształcenia: 

Rok studiów w roku akademickim 2020/2021 

 
L.p. Osiągnięcie 

Dział i numer 
osiągnięcia  

 (określony na 
podstawie 
Uchwały) 

 

Nazwa, tytuł, 
lub stopień 
osiągnięcia 

 

Data lub 
okres 

uzyskania 
osiągnięcia 

Zasięg 
Osiągnięcie 
uzyskane  

w ramach działań 

Opis szczegółowy osiągnięcia 
(np. czy praca powstała w ramach 

planu studiów, czy poza planem, czy 
została wyróżniona, miejsce zajęte w 

konkursie itp.  

Punkty 
UKS 

(wypełnia 
UKS) 

         

         

 Oświadczam, że informacje przedstawione  przeze mnie w oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym
Oświadczam, że za uzyskane osiągnięcia pobierałem/am, nie pobierałem/am wynagrodzenia
Zgodnie z Uchwałą Nr 3 z dnia 17.07.2020 r. Uczelnianej Komisji Stypendialnej w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora 
w roku akademickim 2020/2021 student nie może otrzymać punktów za osiągnięcia, za które pobierał wynagrodzenie. 

 
                  

……………………………… 
                         (czytelny podpis studenta) 
 

PC
Tekst maszynowy
wzór Nr 11 do Regulaminu



 

 
L.p. Osiągnięcie 

Dział i numer 
osiągnięcia  

 (określony na 
podstawie 
Uchwały) 

 

Nazwa, tytuł, 
lub stopień 
osiągnięcia 

 

Data lub 
okres 

uzyskania 
osiągnięcia 

Zasięg 
Osiągnięcie 
uzyskane  

w ramach działań 

Opis szczegółowy osiągnięcia 
(np. czy praca powstała w ramach 

planu studiów, czy poza planem, czy 
została wyróżniona, miejsce zajęte w 

konkursie itp.  

Punkty 
UKS 

(wypełnia 
UKS) 

         

         

         

         

         

 

 
                  

……………………………… 
                         (czytelny podpis studenta) 

Oświadczam, że informacje przedstawione  przeze mnie w oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym
Oświadczam, że za uzyskane osiągnięcia pobierałem/am, nie pobierałem/am wynagrodzenia
Zgodnie z Uchwałą Nr 3 z dnia 17.07.2020 r. Uczelnianej Komisji Stypendialnej w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora 
w roku akademickim 2020/2021 student nie może otrzymać punktów za osiągnięcia, za które pobierał wynagrodzenie. 



 

 
L.p. Osiągnięcie 

Dział i numer 
osiągnięcia  

 (określony na 
podstawie 
Uchwały) 

 

Nazwa, tytuł, 
lub stopień 
osiągnięcia 

 

Data lub 
okres 

uzyskania 
osiągnięcia 

Zasięg 
Osiągnięcie 
uzyskane  

w ramach działań 

Opis szczegółowy osiągnięcia 
(np. czy praca powstała w ramach 

planu studiów, czy poza planem, czy 
została wyróżniona, miejsce zajęte w 

konkursie itp.  

Punkty 
UKS 

(wypełnia 
UKS) 

         

         

         

         

         

 

 
                  

……………………………… 
                         (czytelny podpis studenta) 
 

Oświadczam, że informacje przedstawione  przeze mnie w oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym
Oświadczam, że za uzyskane osiągnięcia pobierałem/am, nie pobierałem/am wynagrodzenia
Zgodnie z Uchwałą Nr 3 z dnia 17.07.2020 r. Uczelnianej Komisji Stypendialnej w sprawie zasad przyznawania stypendium Rektora 
w roku akademickim 2020/2021 student nie może otrzymać punktów za osiągnięcia, za które pobierał wynagrodzenie. 
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