
                                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 3  
                                                                                                  do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE 

 STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

 

na rok akademicki 2016/2017 
 

 

Niniejszym jako student Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - Nr rej. MENiS 9/92 

wnoszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu 

 stypendium rektora dla najlepszych studentów za: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 wysoką średnią ocen (należy wypełnić również załącznik nr 3a) –  minimalna średnia  uprawniająca do ubiegania się o 

stypendium wynosi 4,40.  

 osiągnięcia naukowe (należy wypełnić również załącznik nr 3b) 

 osiągnięcia artystyczne (należy wypełnić również załącznik nr 3b) 

 wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (należy wypełnić również 

załącznik  nr 3c) 

    

Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeżeli 

rozpoczął studia drugiego stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

 

I. WYPEŁNIA STUDENT: 

 

semestr studiów: …………………….   poziom studiów:  - I stopnia    - II stopnia     nr albumu: ……………..………….. 

                                                                                                                      

 

kierunek studiów:  administracja   zarządzanie         forma studiów:  niestacjonarna   niestacjonarna (na odległość)  

 

    

A. DANE OSOBOWE STUDENTA: 

 

 Nazwisko: .............................................................................................................................................................................................................. 

 

 Imię: ...................................................................................................................................................................................................................... 

 

Adres stałego zamieszkania: ................................................................................................................................................................................... 

 

Adres do korespondencji: ........................................................................................................................................................................................ 

 

Nr PESEL: ……………………..…Telefon: ............................................ adres e-mail: ........................................................................................ 

 

Numer 
rachunku 

 

                          

Nazwa 

banku 

 

w przypadku gdy posiadaczem  podanego rachunku bankowego nie jest student, należy podać dane właściciela rachunku (imię, nazwisko, adres) 

 

Załączniki dołączone do wniosku:  

załącznik nr 13,  

suplement do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy nie  są absolwentami 

studiów pierwszego stopnia w WSZiB w Poznaniu)   

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
strona 1 z 5 



 

B. OŚWIADCZENIE STUDENTA:  

 

Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r. nr  88, poz. 553, z późn. zm.) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat, 
odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 ustawy Kodeks Karny – kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 

doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub 

niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat), oraz odpowiedzialności  

dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych – aż do wydalenia mnie z Uczelni oraz obowiązku zwrotu  pobranych środków pomocy 

materialnej włącznie (zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012 r.,  poz. 572, z późn. 

zm.) – za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed 

komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd 

koleżeński i komisję dyscyplinarną,  oświadczam, że: 
 

o zaliczyłem/zaliczyłam poprzedni semestr (nie dotyczy studentów pierwszego semestr studiów pierwszego i drugiego stopnia), 

o podane  we wniosku  informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń pomocy materialnej są  i 

zgodne ze stanem faktycznym, 

o zgodnie z  art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135,  z późn. zm.)  

wyrażam zgodę na przechowywanie  i  przetwarzanie  moich danych osobowych w bazie WSZiB w Poznaniu  wyłącznie w celu i w 

zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. Wiem  o przysługującym mi 

prawie wglądu do moich danych oraz ich aktualizacji.       

o zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu, 

o wymieniony we wniosku kierunek studiów wskazuję jako ten, na którym staram się o świadczenia pomocy materialnej, oraz 

zobowiązuję się do poinformowania Uczelni w terminie 7 dni w przypadku uzyskania prawa do pobierania świadczeń pomocy 

materialnej na innym kierunku (dotyczy również innych uczelni) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 16 do Regulaminu 

przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu, 
o ukończyłem/ukończyłam  studia wyższe  I stopnia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  NIE            

 TAK   ………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                 (data egzaminu dyplomowego oraz nazwa uczelni) 

 

o ukończyłem/ukończyłam  studia wyższe II stopnia / jednolite studia magisterskie
*
 (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 NIE           

 TAK   ………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                               (data egzaminu dyplomowego oraz nazwa uczelni) 

 

o w związku z art. 194 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

    

              Oświadczam, że jestem: 

              kandydatem na żołnierza zawodowego/żołnierzem zawodowym
*
, który podjął studia na podstawie skierowania przez  

              właściwy organ wojskowy lub otrzymuję pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie  

              wojskowej żołnierzy zawodowych. 

  

                TAK                   NIE        

 

              Oświadczam, że jestem: 

              funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął  

              studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymuję pomoc w związku z pobieraniem nauki na  

              podstawie przepisów o służbie. 

 

                TAK                   NIE         

               

                                   

o wyrażam zgodę na zmianę /uchylenie decyzji stypendialnej orzekającej w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów   

w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. 

zm.) 

 

 

 

 

             .............................................................                                                                    ....................................................................... 
                            (miejscowość oraz data)                                                                                                          (czytelny podpis studenta) 

 

 

 

    * niepotrzebne skreślić 

 

 
strona 2 z 5 



 

 
II.    POTWIERDZENIE STATUSU STUDENTA - WYPEŁNIA  DZIEKANAT WSZiB w Poznaniu      

     

 

Pan/Pani  ………………………………………………………………..…….……….……… jest studentem ………………………… semestru  

                                                  (imię, nazwisko, numer albumu) 

 

 

na kierunku:  administracja    zarządzanie 
 

w trybie:  niestacjonarnym     niestacjonarnym (na odległość) 

 
na poziomie:   pierwszego stopnia    drugiego stopnia 

 

                                                                                                                                                    ….……………..………..…………………….……….. 
                                                                                                                                                                  (data i podpis Referenta Dziekanatu) 

 

III.     WYPEŁNIA PRACOWNIK DZIAŁU ROZLICZEŃ FINANSOWYCH: 

 
 potwierdzam  kompletność wymaganych dokumentów, umożliwiającą rozpatrzenie niniejszego wniosku. 
 stwierdzam  niekompletność dokumentów, uniemożliwiającą rozpatrzenie niniejszego wniosku. Wnioskodawca został poinformowany o brakach w dokumentacji. 

Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie  skutkować będzie pozostawieniem  wniosku bez rozpatrzenia.  

 wniosek złożony dnia ………………………… (po terminie określonym w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w 
Poznaniu) – stypendium przysługuje na okres ……………….. miesięcy (od ……………………. do ………………………….) 

 wniosek złożony ponownie wraz z kompletem wymaganych dokumentów  dnia ………………………. – stypendium przysługuje na okres ……..……….. miesięcy 
(od …………………..……….. do ………………..…………..) 

 

 
 Wezwanie do  uzupełnienia  dokumentacji wysłano w dniu  …………………..….… na adres korespondencji wskazany w niniejszym wniosku. 

 

 Data złożenia pełnej dokumentacji: ………..………………….. .. w wyznaczonym terminie;  po wyznaczonym terminie 

 
 Uzyskana średnia ocen wynosi: ………………..……….. 
 

 Liczba uzyskanych punktów z tytułu: 

   

a.  wysokiej średniej ocen -  ………......…..   b. osiągnięć naukowych - …………….  c.  osiągnięć artystycznych - ……..…..…  d.  osiągnięć sportowych - ……...……… 

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW –    

 

 
Na podstawie liczby uzyskanych punktów miejsce na liście rankingowej:      

 
                
 

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

                                                                                                                                                                   (data i podpis pracownika sprawdzającego wniosek) 
 

 

IV.  DECYZJA REKTORA  W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ: 

 

Po rozpatrzeniu w dniu ……………………….. wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów postanawiam: (właściwe zaznaczyć) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 przyznać stypendium Rektora dla najlepszych studentów w wysokości ………….……zł miesięcznie, na okres  …….……..…. miesięcy, 

 

                 od ……………..………..… do ………….………………… 
 

 nie przyznać stypendium Rektora dla najlepszych studentów ze względu na to, że: 

               

 student uzyskał średnią ocen  poniżej 4,40  tj. średniej uprawniającej do ubiegania się o przyznanie stypendium (średnia nie podlega przeliczeniu na punkty ) 

 student uzyskał  miejsce na liście rankingowej nieuprawniające go do otrzymania stypendium (znajduje się poza grupą 10%  najlepszych studentów na danym 

kierunku studiów), 
 uzyskana przez studenta  średnia ocen plasuje studenta na końcu  grupy 10 % najlepszych studentów z taką samą średnią ocen, która uniemożliwia wyłonienie grupy 

10 % najlepszych studentów na danym kierunku studiów 

 wniosek złożony po terminie – wyczerpano limit 10%  najlepszych studentów na danym kierunku  studiów 
 student ukończył już jeden kierunek studiów (tego samego stopnia), 

 student posiada już tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 

 student ukończył studia I stopnia wcześniej  niż rok przed rozpoczęciem studiów II stopnia, 
 inne przyczyny: 

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

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

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

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

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

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

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

  

 

 
 

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

                                                                                                                                                                                               (pieczątka oraz podpis Rektora ) 
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V. WYPEŁNIA PRACOWNIK DZIAŁU ROZLICZEŃ FINANSOWYCH: 

 

Dnia ……….…………… Pan/Pani …………………………………………..……………………..…………… złożył/złożyła wniosek o ponowne  rozpatrzenie sprawy, w  
                                                                                                (imię i nazwisko, numer albumu) 

 

związku z decyzją Rektora  z dnia …………………..……,  Nr …………....….……………… 

 

Data otrzymania przez studenta decyzji, od której wnoszony jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ………………………………. 

 
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożono: (właściwe zaznaczyć) 

o w  regulaminowym terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, 

o po regulaminowym  terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
 

Adnotacje Uczelni:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

                                                                                                                                                ……………………..………………………………….. 
                                                                                                                                                                             (data i podpis pracownika  sprawdzającego wniosek)  

 

VI.  DECYZJA REKTORA (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy): 

 

Po rozpatrzeniu w dniu ……………………  wniosku studenta/studentki o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawiam: (właściwe zaznaczyć) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 zmienić /*uchylić /*zaskarżaną decyzję Rektora WSZiB w Poznaniu nr ……………..….…….. z dnia ……………...…………… 

                  i  przyznać stypendium Rektora dla  najlepszych studentów w wysokości ……….……...……zł miesięcznie, na okres  …….….…....…. miesięcy,  
                  od  …………………….…….. do ………….…………………….  

                  

 utrzymać w mocy zaskarżaną decyzję Rektora WSZiB w Poznaniu nr ……..….…………...  z dnia ………….……….……….. 
  

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

 
                                                                                                                                                                                           …….………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                                     (pieczątka oraz podpis Rektora ) 

 

VII.  W trakcie roku akademickiego 2016/2017 Rektor  w dniu …………………………… postanawia: (właściwe zaznaczyć) 

 

 zmienić decyzję w ten sposób, że 

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

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

 uchylić decyzję 
 stwierdzić wygaśnięcie decyzji 

 inne 

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

 

     z dnia ……………………… nr …………………………….. dotyczącą/ej ……………………………………………………………………………..………………..……… 

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

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

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

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

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

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

                           

       
                                                                                                                                                            ………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                      (pieczątka oraz podpis Rektora) 

 

 

 

VIII.  W trakcie roku akademickiego 2016/2017 wypłata stypendium zostaje wstrzymana z mocą obowiązującą od dnia …………..…..……….……  
 

        z uwagi na utratę statusu studenta w związku ze skreśleniem z listy studentów decyzją Dziekana z dnia ….……....………………….  
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                                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 13   

                                                                                                    do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu 

 
 

 

                                                                             
 
 …………………………………………………………………… 

                 (imię i nazwisko studenta) 

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

                               (nr albumu) 
 

………………………………………………………………….. 

                             (kierunek studiów) 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  

NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU 
 

 

 

 

Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji, zgodnie z  art. 233 §1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 roku - Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r.  nr 88, poz. 553, z późn. zm.), odpowiedzialności karnej za przestępstwo 

określone w art. 286 § 1 ustawy Kodeks Karny, oraz  odpowiedzialności  dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych, 

zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 

 

 

Stosownie do przepisu art. 184 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

 ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 

 

1. Nie pobieram świadczeń pomocy materialnej (tj. stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia) na więcej niż jednym kierunku studiów (w tym także na innej uczelni).  

2. Świadczenia pomocy materialnej będę pobierać tylko w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości  w Poznaniu na 

wskazanym wyżej kierunku studiów.   

3.    W przypadku otrzymania i pobierania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku lub na innej uczelni,     

       zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie uczelnię tj. Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w 

Poznaniu. 

4.    Ponadto oświadczam, iż jest mi wiadome, że: 

 zgodnie z art. 184 ust. 4 - „Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 

stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla 

najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez 

studenta kierunku studiów.” 

 zgodnie z art. 184 ust. 5 - „Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na 

drugim kierunku studiów świadczenia, o których mowa  w pkt 1 nie przysługują, chyba że kontynuuje on studia 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, 

jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.” 

 zgodnie z art. 184 ust. 7 - „Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń 

pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.” 

 
 

 

  ………………………………………                                                                  ………….………………………………………..  
                  (miejscowość, data)                                                                                                                                         (czytelny podpis  studenta)  
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                                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 3a        

      
                                                              

                Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za 

WYSOKĄ ŚREDNIĄ OCEN  

 
MINIMALNA ŚREDNIA uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium WYNOSI 4,40 

Średnia ocen poniżej 4,40 nie podlega przeliczeniu na punkty, a wnioskodawca nie zostaje wpisany na listę rankingową. 

 

I. WYPEŁNIA STUDENT:                

                                                                                 

Nazwisko ………………………………………………..  Imię  ………..………………..……………………………………… 

 

nr albumu  ……………………………………………  kierunek ………..………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że uzyskana przeze  mnie średnia ocen 
a)

  uzyskanych  w roku akademickim  2015/2016 

 
za semestry:  I oraz II  /  za semestry: III oraz IV  /  za semestry: V oraz VI  /  za semestr VII /*  wynosi ……………………..…….  

 

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w innej uczelni niż WSZiB w Poznaniu  

przedkładają niniejszy załącznik w poprzedniej Uczelni celem wypełnienia pkt III oraz wraz z wnioskiem składają suplement do 

dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

 

Wykaz wszystkich obowiązkowych i przewidzianych w programie studiów przedmiotów realizowanych na danym kierunku i roku 

studiów wraz z uzyskanymi ocenami (również ocenami niedostatecznymi). 

 

 

Lp. Nazwa przedmiotu Ocena – 

pierwszy 

termin 

Ocena - I 

poprawka 

Ocena - II 

poprawka 

Ocena - 

egzamin 

warunkowy 

1 2 3 4 5 6 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

6  

 

    

7  

 

    

8  

 

    

9  

 

    

10  

 

    

11  

 

    

12  

 

    

13      
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14      

 

15      

 

16      

 

17      

 

18      

 

19      

 

20  

 

    

21  

 

    

22  

 

    

23  

 

    

24      

 

 

 

 

      ……………………………………                                                          ……………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                              
                (miejscowość i data)                                                                                                  (czytelny podpis studenta) 

   
POUCZENIE: 

 a) przez średnią ocen należy rozumieć średnią arytmetyczną wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów z uwzględnieniem ocen niedostatecznych.  

Arytmetyczna  średnia liczona jest  z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń). 

 przy obliczaniu arytmetycznej średniej ocen dzieli się sumę uzyskanych ocen pozytywnych i negatywnych (z wyjątkiem  ocen negatywnych 

poprawionych na egzaminach komisyjnych z wynikiem pozytywnym) przez ogólną liczbę ocen. 

 w przypadku studenta I roku studiów II stopnia, który ukończył studia I stopnia w uczelni, w której skala ocen była rozszerzona do 5,5 lub 6,0, 

średnią ocen przelicza się wg zasady: wszystkie oceny powyżej 5,0 traktuje się jak oceny 5,0. 

 do średniej ocen nie wlicza się oceny uzyskanej z  pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego oraz za praktykę. 

 

II.      POTWIERDZENIE DANYCH – wypełnia Dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 

  

Średnia  ocen w  r.a. ……….…..… uzyskana przez Studenta: …………………………………………..…. wynosi: ……………… 

 

Data ukończenia studiów  I  stopnia: ……………………………………………………………………. 
                                                                                                                    /data egzaminu dyplomowego/ 
 

 

Data i podpis Referenta Dziekanatu ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Data i podpis Kierownika Dziekanatu ……………………………………………………………………………… 

 

 

III.     POTWIERDZENIE DANYCH  - wypełnia UCZELNIA, w której student ukończył ostatni rok studiów pierwszego stopnia 

(poza WSZiB w Poznaniu) – dotyczy studentów pierwszego  semestru studiów drugiego stopnia  
  

 

1.    Pan/Pani  …………………………………….. ukończył/a  studia pierwszego stopnia w terminie: …………..….………………….......... 
                                                                                                                                                                         /data egzaminu dyplomowego/ 
                                                                                                                                                                                         

2.  Potwierdza się, że ww. Pan/Pani  NIE POBIERAŁ/A za ostatni rok studiów pierwszego stopnia, tj. za semestr V oraz za semestr  VI  

lub w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwał tylko jeden semestr – za semestr VII stypendium rektora dla najlepszych studentów za 

wysoką średnią ocen.  Jeśli TAK należy podać za jakie semestry oraz w jakim okresie ……………………………………………………… 

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

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

 

 

                    Pieczęć  Uczelni 

                                                                                                             ………………………………………………………… 
                                                                                                                                /pieczątka imienna i podpis Kierownika Dziekanatu/       
 
/* niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                        
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                                                                                                                                                                                                 Załącznik nr 3b     

   
                                                                     

Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE 

 

 

 
Nazwisko ……………………………..….………….……...  Imię ………………………….………………………………… 

 

nr albumu …………………………….…..………………… kierunek ………………..…….………………………………… 

 

Oświadczam, że w roku akademickim  2015/2016  uzyskałem/uzyskałam  następujące osiągnięcia: 

 

I.   OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE (zakreślić obwódką odpowiedni(e) punkt(y)) 

Liczbę uzyskanych punktów wpisuje Uczelnia.          

W przypadku nieuwzględnienia przez Rektora przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje 0 pkt. 

W przypadku braku udokumentowania lub nieprawidłowego udokumentowania uzyskanych przez studenta osiągnięć naukowych, Rektor  

nie przyznaje punktów.       

                                                             

1. aktywna działalność o charakterze naukowym w kole naukowym lub organizacji studenckiej – kryterium aktywnego uczestnictwa w 

kole naukowym lub organizacji studenckiej stanowi udział w przynajmniej 2 projektach koła/organizacji w ciągu roku (nie uwzględnia się 

pracy w organizacji nie mającej statusu koła naukowego, punktowana jest tylko jedna z wymienionych niżej aktywności, punktowana 

działalność tylko w jednym kole naukowym wskazanym przez studenta ) 

a. praca wykonywana w ramach działalności w kole naukowym – punktów ………..……. 

   Przez aktywną działalność w kole naukowym rozumie się: 

o czynny udział w konferencji ogólnopolskiej lub międzynarodowej 

o realizacja lub współrealizacja projektu badawczego lub badań terenowych 

o udział w konkursach ogólnopolskich lub międzynarodowych (pierwsze trzy miejsca) 

o organizacja konferencji (z wyjątkiem lokalnej) 

o organizacja warsztatów lub szkoleń 

o organizacja konkursu co najmniej regionalnego 

o wydanie w ramach wydawanej przez koło publikacji artykułu autorstwa studenta 

b. pełnienie funkcji w kole naukowym (np. prezesa, wiceprezesa) –  punktów ……………… 

Należy podać: nazwę koła naukowego, okres aktywnej przynależności do koła, pełnioną funkcję, opis pracy wykonywanej w działalności w 

kole naukowym ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

Sposób udokumentowania: zaświadczenie opiekuna koła naukowego zawierające nazwę koła naukowego, potwierdzające pełnioną funkcję, 

czynny udział w działalności koła naukowego, formę aktywności, okres przynależności wraz z opisem pracy wykonywanej w ramach 

działalności w kole naukowym. 

 

2. uzyskanie grantu badawczego – punktów ……….……… 

Należy podać:  nazwę grantu, datę uzyskania oraz nazwę instytucji przyznającej grant badawczy. 

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

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

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

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

Sposób udokumentowania: zaświadczenie potwierdzone przez instytucję przyznającą grant, zawierające tytuł, numer grantu, datę uzyskania. 

  

3. praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych (dotyczy wyłącznie projektów, które nie są objęte programem nauczania, nie 

uwzględnia się pracy badawczej wykonywanej w ramach działalności w kole naukowym/organizacji studenckiej (te należy wykazać w pkt. 

1a), pracy badawczej prowadzonej w związku z przygotowywaną przez studenta pracą dyplomową, gdyż jest to element realizowanego 

programu studiów, badań literaturowych w związku z tworzoną publikacją lub przygotowywanym referatem lub opracowaniem opisanymi w 

pkt 5 i pkt 6)  

a. udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w uczelni macierzystej (badania laboratoryjne, badania terenowe, badania 

ankietowe, badania inne) 

        1. samodzielne badanie – punktów ……..……… 

        2. współudział w badaniu z pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu -          

            punktów …………..….. 
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b. staż naukowy w uczelni macierzystej – punktów …………..…. 

Należy podać: 

ad. a -  miejsce (nazwę uczelni), okres trwania wykonywanej pracy naukowej, opis wykonywanej pracy,  rodzaj pracy np. udział w  

badaniach laboratoryjnych, badaniach terenowych, badaniach ankietowych, badaniach innych  oraz dodatkowo cel tych badań, 

ad. b. – czas  trwania stażu w uczelni macierzystej. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sposób udokumentowania : 

ad.a. – zaświadczenie/dokument potwierdzające udział w pracach z podaniem miejsca (nazwa uczelni), okresu trwania wykonywanej pracy 

naukowej, opisu wykonywanej pracy, rodzaju pracy np. udział w badaniach laboratoryjnych, badaniach terenowych, badaniach ankietowych, 

badaniach innych oraz dodatkowo cel tych badań. 

ad.b. – zaświadczenie/dokument potwierdzające czas trwania stażu w uczelni macierzystej 

 

4. współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi (nie uwzględnia się współpracy o 

charakterze nienaukowym (np. udziału w organizacji konferencji w innej uczelni, opieki nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi na 

stypendium  do Polski), współpracy z instytucją niebędącą ośrodkiem naukowym lub akademickim (np. fundacją, przedsiębiorstwem) 

a. współpraca przy badaniach laboratoryjnych, badaniach terenowych, badaniach ankietowych, badaniach innych 

        1. z ośrodkami krajowymi – punktów ………………. 

        2. z ośrodkami zagranicznymi – punktów ……………. 

b. odbyte studia w innej uczelni w ramach stypendium zagranicznego (np. Erasmus) lub programów międzyuczelnianych (np.  

     MOST) – punktów …………………… 

c. staż naukowy w innej uczelni lub ośrodku naukowym – punktów ……………… 

d. współpraca ze studenckimi organizacjami naukowymi (np. AIESEC, ELSA, BEST) lub kołami naukowymi działającymi w innych  
ośrodkach akademickich – punktów ………………  

 Należy podać:  

ad.a oraz ad.d -  miejsce (nazwę ośrodka akademickiego lub naukowego, instytutu, uczelni, etc.), okres prowadzenia współpracy, charakter  i 

opis współpracy, cel współpracy. 

ad.b oraz ad.c – miejsce odbywania oraz czas trwania studiów lub stażu, organizatora stażu. 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sposób udokumentowania: 

ad.a oraz ad.d -  zaświadczenie/dokument potwierdzające współpracę, zawierające miejsce (nazwę ośrodka akademickiego lub naukowego, 

instytutu, uczelni, etc.), okres prowadzenia współpracy, charakter i opis współpracy, cel współpracy. 

ad.b oraz ad.c – zaświadczenie/dokument wskazujące  miejsce odbywania oraz czas trwania studiów lub stażu, organizatora stażu.   

 

5. publikacje naukowe wydane (nie uwzględnia się publikacji o charakterze nienaukowym (np. relacji z konferencji), artykułów oraz 

publikacji, które się jeszcze nie ukazały i są np. w recenzji lub w druku) 

a. książka/monografia naukowa, której student jest autorem – punktów ………….. 

b. rozdział w książce/monografii naukowej – punktów …………….. 

c. artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym, umieszczonym w aktualnym wykazie czasopism punktowanych (lista A, B, C)  
ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – liczba punktów zgodnie z punktacją MNiSW -                                 

punktów ……………….. 

d. artykuł naukowy/referat w innym czasopiśmie naukowym lub popularno-naukowym, które nie znajdują się na liście MNiSW (np. 

czasopiśmie studenckiego ruchu naukowego, w zeszycie naukowym/specjalistycznym/fachowym lub w formie elektronicznej np. na stronie 

internetowej ośrodka badawczego,  jednostki uczelni, czasopisma naukowego, wydawnictwa specjalistycznego lub fachowego) – 

 punktów ……………… 

Należy podać: tytuł publikacji/artykułu/rozdziału/książki, miejsce publikacji (nazwa czasopisma, tytuł książki), rodzaj publikacji, dokładna 

data publikacji,  numer ISSN, ISBN, ISAN (jeżeli został nadany) oraz wydawnictwo. Należy określić czy jest to artykuł w czasopiśmie, w 

zeszytach naukowych/specjalistycznych/fachowych, w formie elektronicznej czy publikacja książkowa.  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sposób udokumentowania: publikacja musi być udokumentowana ze wskazaniem daty wydania oraz poświadczona przez redaktora 

lub recenzenta. 

Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN, w 

przypadku rozdziału dodatkowo strona tytułowa rozdziału z nazwiskiem autora lub spis treści z tytułem rozdziału i nazwiskiem autora. 

Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie lub pierwsza strona artykułu z podanym numerem  ISSN. 

Jeśli na pierwszej stronie artykuł nie ma numeru ISSN, kserokopia stopki wydawniczej czasopisma z tym numerem. 

Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie studenckiego ruchu naukowego, zeszycie naukowym/ 

specjalistycznym/fachowym z podanym numerem ISSN lub kserokopia pierwszej strony artykułu z nazwiskiem autora i stopki wydawniczej 

czasopisma.  

Kserokopia artykułu zawierająca nazwisko autora i tytuł artykułu lub pierwsza strona publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym oraz 

stopka wydawnicza wydawnictwa z podanym numerem ISBN  lub ISSN. 
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Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się wydawnictwa elektronicznego na nośnikach fizycznych (np. CD-ROM, DVD-ROM) z 

podanym numerem ISBN, numerem wydawcy lub kserokopia okładki  wydawnictwa umożliwiająca ustalenie autorstwa i rok wydania.  

Zaświadczenie wydawnictwa internetowego potwierdzającego publikację internetową na stronie WWW z numerem ISSN czasopisma 

elektronicznego, nazwiskiem autora, tytułem i datą publikacji. 

 

6. czynny udział w konferencjach naukowych, sympozjach, sesjach naukowych (czynny udział w konferencji  oznacza wygłoszenie 

referatu  lub wystąpienie z posterem/komunikatem/prezentacją multimedialną. Nie uwzględnia się referatów lub 

posterów/komunikatów/prezentacji multimedialnych o charakterze nienaukowym. Ten sam referat lub poster/komunikat/prezentacja 

multimedialna naukowy zaprezentowany na więcej niż jednej konferencji naukowej uwzględnia się tylko jeden raz). 

 

a. konferencja międzynarodowa - wystąpienie ustne (wygłoszony referat) lub poster, komunikat, prezentacja multimedialna -    

    punktów ……………….. 

b. konferencja krajowa - wystąpienie ustne (wygłoszony referat) lub poster, komunikat, prezentacja multimedialna -    

    punktów ……………….. 

c. konferencja uczelniana tzn. konferencja organizowana w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - wystąpienie    

    ustne (wygłoszony referat) lub poster, komunikat, prezentacja multimedialna -  punktów ……………….. 

Należy podać: termin i nazwę konferencji/sympozjum/sesji naukowej, tytuł wygłoszonego referatu lub przedstawionego 

posteru/komunikatu/prezentacji multimedialnej. 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sposób udokumentowania: 

Zaświadczenie od organizatora konferencji/sympozjum/sesji naukowej  zawierające nazwisko autora, termin i nazwę 

konferencji/sympozjum/sesji naukowej, tytuł  wygłoszonego  referatu lub tytuł przedstawionego posteru/komunikatu/prezentacji 

multimedialnej. 

Kopia materiałów pokonferencyjnych – strony zawierające nazwisko autora, tytuł wygłoszonego referatu lub tytuł przedstawionego 

posteru/komunikatu/prezentacji multimedialnej, termin i nazwę  konferencji naukowej/sympozjum/sesji naukowej. 

 

7. nagrody i wyróżnienia w naukowych konkursach, dyplomy otrzymane w olimpiadach dla studentów (nie uwzględnia się innych 

nagród za wyniki lub osiągnięcia w nauce (np. nagród Rektora, dziekana, nagród przyznawanych przez władze samorządowe lub fundacje), 

nagród uzyskanych za osiągnięcia nienaukowe , dyplomów olimpiad uzyskanych w szkole średniej) 

a. otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 5 miejsca w konkursie międzynarodowym – punktów …………….. 

b. otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 5 miejsca w konkursie ogólnopolskim – punktów …………….. 

c. otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursie uczelnianym – punktów ……………. 

d. otrzymanie wyróżnienia w konkursie o charakterze międzynarodowym lub ogólnopolskim – punktów …………… 

e. otrzymanie dyplomu w olimpiadzie dla studentów – punktów …………….. 

Należy podać: uzyskane nagrody, wyróżnienia, dyplomy, datę ich uzyskania, nazwy podmiotów przyznających nagrody, wyróżnienia, 

dyplomy oraz za co zostały one przyznane. 

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

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

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

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

Sposób udokumentowania: 

Zaświadczenie organizatora określające podmiot przyznający,  potwierdzające udział w konkursie zawierające informację o terminie i 

zasięgu konkursu (międzynarodowy/ogólnopolski/uczelniany) i znalezieniu się w gronie osób nagrodzonych (ze wskazaniem miejsca) lub 

wyróżnionych; zaświadczenie lub dyplom potwierdzający udział w olimpiadzie dla studentów. 

 

8. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych na poziomie powyżej B2  

a. certyfikat na poziomie  C1 (np. CAE, TCF 5, DALF C1, ZMP, CELI 4, TRKI-3) – punktów ……………… 

b. certyfikat na poziomie  C2 (np. CPE, TCF 6, DALF C2, ZOP, CELI 5, TRKI-4) – punktów ………….….. 

Należy podać: pełną nazwę certyfikatu, datę uzyskania, poziom certyfikatu oraz nazwę podmiotu wystawiającego certyfikat. 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sposób udokumentowania:  

Zaświadczenie/dokument zawierające datę uzyskania certyfikatu, pełną nazwę certyfikatu, nazwę podmiotu wystawiającego certyfikat oraz 

poziom certyfikatu.  

 

9. patenty, zgłoszenia złożone w Urzędzie Patentowym RP 

1.  autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego: 

a.  na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru    

     przemysłowego – punktów ………………….. 

b.  które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji 

wzoru przemysłowego – punktów …………..… 

Należy podać: nazwę patentu , wzoru użytkowego, wynalazku oraz datę jego zarejestrowania / wdrożenia lub zgłoszenia. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Sposób udokumentowania: kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru 

przemysłowego lub potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego w celu uzyskania 

odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. 

 

II.   OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE (zakreślić obwódką odpowiedni(e) punkt(y)) 

Liczbę uzyskanych punktów wpisuje Uczelnia.          

Przez osiągnięcie artystyczne rozumie się osiągnięcia w dziedzinie sztuk fotograficzno-plastycznych, literacko-poetyckich, teatralno-

recytatorskich, muzyczno-tanecznych, o ile nie stanowi podstawy do zaliczenia przedmiotu  objętego programem studiów. 

W przypadku nieuwzględnienia przez Rektora przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje 0 pkt. 

W przypadku braku udokumentowania lub nieprawidłowego udokumentowania uzyskanych przez studenta osiągnięć artystycznych ,  

 Rektor  nie przyznaje punktów.         

W przypadku wielu osiągnięć artystycznych na podstawie tego samego dzieła (np. udział w wystawach z tym samym dziełem w kilku 

miejscach, recital z tym samym repertuarem w różnych miejscach, publikacja tego samego dzieła w różnych książkach)  punkty są 

przyznawane tylko za jedno osiągnięcie artystyczne.                                                           

 

1. autorstwo książki artystycznej, dzieła plastycznego, literackiego lub muzycznego (np. albumu fotograficznego, nagrania radiowe, 

telewizyjne, na płycie CD lub DVD, partytury) – punktów …………….. 

Należy podać:  tytuł publikacji, miejsce, nazwę czasopisma lub książki, datę wydania, nr ISBN, ISNN, ISAN. 

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

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

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

Strona lub strony zawierające nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę czasopisma lub książki, datę wydania, nr ISBN, ISNN, 

ISAN (jeśli został nadany). 

 

2. nagrody i wyróżnienia w konkursach artystycznych, festiwalach, przeglądach (występy solowe, chóru, zespołów kameralnych, 

teatralnych) 

a. otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 5 miejsca w konkursie międzynarodowym – punktów …………….. 

b. otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 5 miejsca w konkursie ogólnopolskim – punktów …………….. 

c. otrzymanie nagrody za zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursie uczelnianym – punktów ……………. 

d. otrzymanie wyróżnienia w konkursie o charakterze międzynarodowym lub ogólnopolskim – punktów …………… 

Należy podać: uzyskane nagrody, wyróżnienia, datę ich uzyskania, nazwy podmiotów przyznających nagrody, wyróżnienia, oraz za co 

zostały one przyznane. 

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

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

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

Sposób udokumentowania: 

Zaświadczenie organizatora określające podmiot przyznający, potwierdzające udział w konkursie zawierające informację o terminie i 

zasięgu konkursu (międzynarodowy/ogólnopolski/uczelniany) i znalezieniu się w gronie osób nagrodzonych (ze wskazaniem miejsca) lub 

wyróżnionych.  

 

III. Załączniki (obok każdego załącznika należy wpisać punkt, którego on dotyczy np. dot. pkt I 1a) 

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające wymienione wyżej osiągnięcia naukowe, artystyczne:  

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………......…….. 

5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

.........................................................                                                              …………………………………………………….. 
             (miejscowość i data)                                                                                                                            (czytelny podpis studenta) 

 

 

IV. POTWIERDZENIE ZE STRONY KIEROWNIKA DZIEKANATU WSZiB W POZNANIU: 

 

Potwierdzam, zgodnie z załączoną dokumentacją  ww. osiągnięcia naukowe*, artystyczne* studenta ………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                          (imię i nazwisko) 

 

Suma punktów za osiągnięcia naukowe wynosi …………………………………. 

Suma punktów za osiągnięcia artystyczne wynosi ………………………………. 

 

                                                                                                              ………………………………………………………… 
                                                                                                                                                (data, podpis, imienna pieczątka Kierownika Dziekanatu) 

* niepotrzebne skreślić           
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                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 3c                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

                                                                   

Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za  

WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE  

WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM 

 
 

Nazwisko …………………………….………..…….……...  Imię ………………………………………….…………………… 

 

nr albumu ……………………………..…..……..………… kierunek ……………..……..……………………………………… 

 

 Niniejszym oświadczam, że posiadam osiągnięcia sportowe uzyskane w  roku akademickim  2015/2016   

 
Uprawiana dyscyplina sportu …………………………………………………..…………………………………………….……. 

 

 

I. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  

 
Liczbę uzyskanych punktów wpisuje Uczelnia.   

Przy ocenie wysokich  wyników sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach,  w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w 

ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), zgodnie z aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie internetowej  Ministra 

Sportu i Turystyki.        

W przypadku nieuwzględnienia przez Rektora przedstawionego osiągnięcia student otrzymuje 0 pkt. 

W przypadku braku udokumentowania lub nieprawidłowego udokumentowania uzyskanych przez studenta osiągnięć sportowych, 

Rektor  nie przyznaje punktów.         

Przy obliczaniu punktów uprawniających do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych  studentów za wysokie wyniki sportowe bierze się pod uwagę 

wyłącznie najwyżej punktowane osiągnięcia sportowe. Nie sumuje się punktów za poszczególne osiągnięcia. 

 

A.  Imprezy sportowe rangi międzynarodowej (zaznaczyć x uzyskane osiągnięcia) 

 

 miejsca medalowe miejsca 4 – 6 punkty 

1. Igrzyska 

olimpijskie lub 

paraolimpijskie 

   

2. Akademickie 

Igrzyska Olimpijskie 
   

3. Mistrzostwa Świata    

4. Mistrzostwa 

Europy 
   

5. Akademickie 

Mistrzostwa Świata 
   

6. Akademickie 

Mistrzostwa Europy 
   

7. Uniwersjada    

8. Puchar Świata    

9. Puchar Europy    

 

B.  Imprezy sportowe rangi krajowej (zaznaczyć x uzyskane osiągnięcia) 

 

 miejsca medalowe miejsca 4 – 6 punkty 

1. Mistrzostwa Polski    

2. Puchar Polski    

3. Akademickie 

Mistrzostwa Polski 
 nie podlega ocenie 0 

4. Akademickie 

Mistrzostwa Polski 

woj. wielkopolskiego 

 nie podlega ocenie 0 

 

Należy podać: pełną nazwę zawodów, miejsce i datę zawodów, rodzaj dyscypliny sportowej oraz uzyskane miejsce 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Sposób udokumentowania: zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek sportowy lub przez Akademicki Związek Sportowy 

zwierające informacje o studencie, nazwę zawodów, miejsce i datę zawodów, rodzaj dyscypliny sportowej oraz uzyskane miejsce. 

 

II. Załączniki (obok każdego załącznika należy wpisać punkt, którego on dotyczy np. dot. pkt I A1) 

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające wymienione wyżej osiągnięcia sportowe:  

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………......…….. 

5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  ........................................................                                                                   …………………………………………………….. 
                (miejscowość i data)                                                                                                                                   (czytelny podpis studenta) 

 

 

 

 

 

III. WYPEŁNIA UCZELNIA: 

 

POTWIERDZENIE ZE STRONY KIEROWNIKA DZIEKANATU WSZiB W POZNANIU: 

  

Potwierdzam, zgodnie z załączoną dokumentacją  ww. osiągnięcia sportowe uzyskane przez studenta  …………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                             (imię i nazwisko) 

                      

Suma punktów za osiągnięcia sportowe wynosi …………………………. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           ……………………………………………………… 
                                                                                                                                                              (data, podpis, imienna pieczątka  Kierownika Dziekanatu)  
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