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

data złożenia wniosku podpis pracownika dziekanatu 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA 

NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

 

Część A - wypełnia student  
I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium 

 
Imię i nazwisko 

Kierunek studiów Numer albumu Jednolite Studia 

Magisterskie 

Studia I stopnia Studia II stopnia 

Tryb studiów 

Stacjonarne / Niestacjonarne* 

Rok studiów Semestr Grupa 

Adres korespondencyjny studenta Telefon 

Adres e-mail  

*właściwe podkreślić 

   
PROSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH 

STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI ………… 

 
A. Oświadczam, że moja średnia ocen z dwóch semestrów ostatniego roku akademickiego (za 

poprzedni rok akademicki) wynosi* ………………….………..…................................ 

 

B. Oświadczam, że posiadam osiągnięcia naukowe, artystyczne za poprzedni rok akademicki*: 

1. praca w kole naukowym (nazwa koła naukowego, okres aktywnej przynależności do koła, 

pełniona funkcja, opis pracy wykonywanej w ramach koła)......................................................... 

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

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

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

2. praca naukowa, udział w pracach naukowo – badawczych (okres i miejsce wykonywania 

pracy naukowej, opis wykonywanej pracy).................................................................................. 

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

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

3. współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi w tym                                  

z zagranicznymi (okres prowadzenia współpracy, nazwa ośrodka akademickiego lub 

naukowego, opis współpracy) ...................................................................................................... 

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

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

4. publikacje, dzieła artystyczne (tytuł publikacji, data i miejsce wydania publikacji, data              

i miejsce prezentacji)..................................................................................................................... 



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW  

WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEJ IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE 

2 

 

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

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

5. opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania (nazwa opracowania lub referatu, 

opis)…………………………………………………...........................………………………… 

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

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

6. udział w konferencjach naukowych, konkursach, festiwalach (data i miejsce, nazwa konkursu, 

festiwalu, charakter uczestnictwa)……………………………………......................................... 

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

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

7. nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach (data otrzymania, nazwa, 

określenie podmiotu przyznającego) ……..................................……………………………….. 

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

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

8. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali 

globalnej biegłości językowej według ,,Common European Framework of Reference for 

Languages, learning, teaching, assessment – europejski system opisu kształcenia językowego: 

uczenie się, nauczanie ocenianie” (data uzyskania certyfikatu, podmiot wystawiający 

certyfikat, poziom certyfikatu, certyfikat) ……….…………………........................................... 

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

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

Potwierdzenie Dziekana lub pracownika dziekanatu:  

Potwierdzam, że średnia ocen studenta z dwóch semestrów z ostatniego roku akademickiego wynosi 

(do dwóch miejsc po przecinku)*: …………………………………………………….............................  

Potwierdzam w/w osiągnięcia naukowe, artystyczne studenta.  

 
Lublin, dnia ………………………                      .......................…………………………………...........  

(podpis i pieczęć Dziekana Wydziału lub pracownika dziekanatu) 
 

 

C. Oświadczam, że posiadam wysokie wyniki sportowe za poprzedni rok akademicki*:  

 

1. We współzawodnictwie międzynarodowym: 

Uzyskane miejsce ………………………………………………………………….....................  

Pełna nazwa zawodów ……………………………………………………………......................  

Data zawodów ……………………………………………………………………......................  

2. We współzawodnictwie krajowym:  

Uzyskane miejsce ………………………………………………………………….....................  

Pełna nazwa zawodów ……………………………………………………………......................  

Data zawodów…………………………………………………………………........................... 
 

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

Potwierdzenie Prezesa Klubu Uczelnianego AZS WSSP w Lublinie:  
Potwierdzam w/w wyniki sportowe uzyskane przez studenta.  

 
Lublin, dnia ………………………                         ……………….………………………………..........  

                                               (podpis i pieczęć Prezesa Klubu Uczelnianego AZS)  
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*) Odpowiednie uzupełnić                                                                 ..…….……………………….…………...…..  
(data i podpis studenta) 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 

uzyskane wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym): 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że nie składałem/am wniosku, nie pobierałem/am i nie będę pobierać                     

w tym roku akademickim stypendium rektora dla najlepszych studentów na innej uczelni lub/i 

innym kierunku studiów. 

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

(data, podpis studenta)                    

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk), 

odpowiedzialności na podstawie (art. 286 kk) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

- podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, a przedłożone przeze mnie   

zaświadczenia (oświadczenia) i inne dokumenty są zgodne z prawdą, 

- zapoznałem/am się z zasadami przyznania pomocy materialnej określonym w Regulaminie przyznania 

pomocy materialnej dla studentów WSSP, w tym okolicznościami, które wykluczają uprawnienie do tej 

pomocy. 

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

 

Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz 883), 

wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych przez 

Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola w Lublinie z siedzibą przy ul. Choiny 2 20-816 

Lublin. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

 

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

  

Część B - wypełnia Uczelnia 

Decyzją Wydziałowej Komisji Stypendialnej Przyznana kwota (zł/ miesięcznie) 

Przyznano /nie przyznano stypendium* 
 

Uzasadnienie decyzji negatywnej: …………….......... 

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

…………………………………………….………....

.….………………………………………………...…

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

 

…………………………………. 
(podpis Przewodniczącego) 

 

…………………………………… 
(data) 

 
*) Właściwe zaznaczyć 
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OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 Proszę o przekazanie mi stypendium Rektora na podany niżej numer rachunku 

bankowego. Jednocześnie oświadczam, że po niższy numer jest aktualny i aktywny. 

 

 

…………………………………………. 
(podpis studenta) 

 

 

 

 

Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium 

 

 
Imię i nazwisko 

Kierunek studiów Numer albumu Jednolite Studia 

Magisterskie 

Studia I stopnia Studia II stopnia 

Tryb studiów 

Stacjonarne / Niestacjonarne* 

Rok studiów Semestr Grupa 

Adres korespondencyjny studenta Telefon 

Adres e-mail  

*właściwe podkreślić 

 

 

 
Nazwa banku: 

 
Oddział: 

 
Numer 

konta:         
                                

 

 

 

 

…………………………………………. 
(podpis studenta) 

   
 


