
                                                                                                                                                                            Tarnów, dnia 29.06.2021 r. 
 

KOMUNIKAT - PIERWSZY TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW  

O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  

(dotyczy II, III, IV i V roku studiów  pierwszego  stopnia oraz jednolitych magisterskich  

a także II roku studiów  drugiego  stopnia w roku akademickim 2021/2022) 
 

 

 
 

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium Rektora na rok akademicki 2021/2022 –  

należy składać w terminie od 5 lipca do 1 sierpnia 2021 r.  wyłącznie w następujący sposób: 

1) umieścić w podpisanej kopercie wniosek wraz z załącznikami w urnach znajdujących się przy 

wejściu do Działu Pomocy Materialnej  (pok. A 030),  

2) przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Tarnowie – Dział Pomocy Materialnej  

 
   

Jednocześnie informujemy, że studenci ubiegający się o stypendium Rektora winni udokumentować osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź  
sportowe uzyskane w poprzednim roku akademickim, tj. w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.  

Na podstawie Uchwały podjętej w dniu 15.04.2021 r. przez: Uczelnianą Komisję Stypendialną, Odwoławczą Komisję Stypendialną, Prezydium 
Rady Uczelnianej Samorządu Studentów oraz przedstawiciela Akademickiego Związku Sportowego, a dotyczącej zasad przyznawania stypendium 
Rektora w roku akademickim 2021/2022, ustalono następujący wykaz osiągnięć nie branych pod uwagę przy przyznawaniu punktów: 
Nie przyznaje się punktów za: 

1. Średnią poniżej 4,00. 
2. Bierny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych. 
3. Udział w wykładach otwartych lub spotkaniach panelowych, webianrach oraz spotkania z przedstawicielami firm lub instytucji. 
4. Specjalności, ścieżki studiów, kursy o charakterze nienaukowym oraz dotyczące umiejętności miękkich (w tym interpersonalnych), np. kurs 

radzenia sobie ze stresem, szkolenie z PR, ukończony kurs prawa jazdy, kosmetyczny, kurs obsługi kasy fiskalnej, umowy o pracę itp.  
5. Wolontariat. 
6. Osiągnięcia objęte planem studiów, za wyjątkiem wyróżniających się projektów, które zostały zgłoszone do udziału w pozauczelnianych 

konkursach lub wystawach (po weryfikacji przez osobę upoważnioną z ramienia danego dziekanatu). 
7. Osiągnięcia, za które pobierane było wynagrodzenie. 
8. Artykuły lub publikacje, które jeszcze nie ukazały się i nie są w recenzji lub które nie zostały przyjęte do druku. 
9. Miejsca medalowe w konkursach nieposiadających charakteru naukowego. 

 


