Załącznik nr 4
do „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu
Śląskiego”

A
WNIOSEK
o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
na rok akademicki …………. / ……………
Imię i nazwisko

Nr albumu

Adres e-mail

Nr telefonu

Wydział
Kierunek studiów
* Forma studiów
* Poziom kształcenia

Zaliczony rok
studiów
stacjonarne
pierwszego stopnia
Nazwa uczelni:

drugiego stopnia
Kierunek:

*pierwszego stopnia

*drugiego stopnia

Rok ukończenia

niestacjonarne
jednolite magisterskie
Uzyskany tytuł:

Ukończone studia wyższe
*jednolite magisterskie

Nazwa i adres banku
Wypłata w kasie uczelni
Nr konta
Średnia ocen uzyskana za poprzedni rok
akademicki (wypełnić wyłącznie w przypadku gdy
średnia ocen wynosi co najmniej 4,10)

Potwierdzenie prawidłowości wyliczenia średniej ocen
przez pracownika dziekanatu
data, podpis pracownika

Wnioskuję o przyznanie stypendium rektora z tytułu uzyskania w poprzednim roku akademickim:
(A) *wysokiej średniej ocen
(C) *wysokich wyników sportowych
Dokumentacja załączona do wniosku:

(B) *osiągnięć naukowych
(D) *osiągnięć artystycznych

* wpisać X w polu, które dotyczy studenta
Oświadczenie studenta: Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 w zw. z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych o ś w i a d c z a m , że podane wyżej
informacje dotyczące mojej osoby, oraz uzyskanych osiągnięć są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną zgodę na
gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zapoznałem/am się z zasadami przyznawania świadczeń
pomocy materialnej w Uniwersytecie Śląskim.

……………………………………………….
(data, podpis studenta)
ADNOTACJE DZIEKANATU

Data złożenia wniosku w dziekanacie:

Data zaliczenia roku studiów:

Planowany termin ukończenia studiów:

Rodzaj uzyskanych osiągnięć
A/ średnia ocen:

Liczba uzyskanych punktów

B/ osiągnięcia naukowe:
C/ wysokie wyniki sportowe:
D/ osiągnięcia artystyczne:
…………………………………………………………
(data, podpis, pieczątka pracownika dziekanatu)

Suma uzyskanych punktów:
DECYZJA DZIEKANA

Kwota stypendium

Semestr/Liczba miesięcy

Przyznaję / nie przyznaję stypendium rektora dla
najlepszych studentów
w roku akademickim …................/……………..

………………………………………………
(data, podpis dziekana)

B
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
(nie objęte programem studiów uzyskane w poprzednim roku akademickim)
1. Wydane publikacje naukowe: (tytuł publikacji, data i miejsce wydania)

2. Czynny udział w konferencji naukowej: (data, miejsce, nazwa konferencji, tytuł referatu,
komunikatu)

3. Udział w pracach naukowo badawczych: (nazwa jednostki, rodzaj badań, okres trwania pracy
naukowej, rodzaj, zakres i cel wykonywanej pracy)

4. Studia wg indywidualnego toku studiowania (ITS): ( opis programu)

5. Inne osiągnięcia naukowe: (określone przez Dziekana wydziału)

** Wypełnić tylko punkty, które dotyczą osiągnięć uzyskanych przez studenta; w przypadku braku osiągnięć w określonym punkcie wpisać
NIE DOTYCZY

.………………………………………….

(data, podpis studenta)

OCENA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH
1. Publikacje naukowe:
2. Czynny udział w konferencji naukowej:
3. Udział w pracach naukowo badawczych:
4. Studia wg indywidualnego toku studiowania (ITS):
5. Inne osiągnięcia:

Liczba uzyskanych punktów

Suma uzyskanych punktów:

(data, podpis dziekana)

(data, podpis Przewodniczącego WRSS)

C
WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
Dyscyplina sportowa:
Wysokie wyniki sportowe uzyskane w poprzednim roku akademickim:
1.

Osiągnięcia we współzawodnictwie międzynarodowym: (uzyskane miejsce, nazwa, data zawodów)

2.

Osiągnięcia we współzawodnictwie krajowym: (uzyskane miejsce, nazwa, data zawodów)

3. Uczestnictwo w rozgrywkach I, II, III ligi i reprezentowanie Uczelni w Akademickich
Mistrzostwach Polski

**Wypełnić tylko punkty, które dotyczą wyników sportowych uzyskanych przez studenta; w przypadku braku wyników w określonym punkcie
wpisać NIE DOTYCZ

………………………………………………..

(data, podpis studenta)

OCENA OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH
Wynik sportowy najwyższej rangi

Liczba uzyskanych punktów

Dodatkowe punkty za uczestnictwo w rozgrywkach I, II, III ligi
i reprezentowanie Uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski
Suma uzyskanych punktów

(data, podpis Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)

D
OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
Dziedzina:
Osiągnięcia artystyczne uzyskane w poprzednim roku akademickim:
1.

Osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym: ( rodzaj osiągnięcia, uzyskane miejsce, nagroda, data, miejsce,
organizator )

2.

Osiągnięcia o zasięgu krajowym: ( rodzaj osiągnięcia, uzyskane miejsce, nagroda, data, miejsce, organizator)

**Wypełnić tylko punkty, które dotyczą osiągnięć uzyskanych przez studenta; w przypadku braku osiągnięć w określonym punkcie wpisać
NIE DOTYCZY

……………………………………………..

(data, podpis studenta)

OCENA OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH
Rodzaj osiągnięcia artystycznego najwyższej rangi

Liczba uzyskanych punktów

(data, podpis dziekana)
(data, podpis Przewodniczącego WRSS)

