
 ............................................................................  Sulechów, ……............................................... rok 
/nazwisko i imię, rok urodzenia/ 

  

Rok studiów ......, grupa ……, nr albumu ..........  

  

Kierunek   ...........................................................    

 

Forma studiów  ...................................................  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

 

 ............................................................................  w Sulechowie 
/adres stałego miejsca zamieszkania/ 

 

Tel.  .....................................................................  
 

 

Wniosek o udzielenie stypendium rektora dla najlepszych studentów  

na rok akademicki  ……… / …...…. 

 
1. Wnioskuję o przyznanie pomocy materialnej w formie (właściwe zaznaczyć znakiem „X”): 

stypendium rektora dla najlepszych studentów 

2. Równolegle studiuję / ukończyłem (am) studia:  ...................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  
(nazwa uczelni, kierunek, system studiów, rok studiów / rok ukończenia) 

3.  Stypendium rektora dla najlepszych studentów w związku z wysoką średnią z dwóch ostatnich zaliczonych 

semestrów (właściwe zaznaczyć znakiem „X”):  

 

I stopnia – 4,75 – 5,00  ......................................................................................  
  /wypełnia pracownik Dziekanatu/ 

 

II stopnia – 4,50 – 4,74  ......................................................................................  
  /wypełnia pracownik Dziekanatu/ 

 

III stopnia – 4,20 – 4,49  ......................................................................................  
  /wypełnia pracownik Dziekanatu/ 

 

4.  Osiągnięcia studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

w związku z wysokimi wynikami sportowymi (właściwe zaznaczyć znakiem „X”):  

reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej 

zdobycie medalu (1, 2 lub 3 miejsce) w imprezach krajowych rangi mistrzostw Polski innych niż 

akademickie 

uczestnictwo w rozgrywkach centralnych lig państwowych ( I i II liga państwowa) 

zdobyte medale w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych i Mistrzostwach Typów Uczelni 

w innych uzasadnionych przypadkach związanych z reprezentowaniem uczelni 

 

 

 

 

 

 

 



5. Osiągnięcia studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

w związku z wybitnymi sukcesami naukowymi (właściwe zaznaczyć znakiem „X”): 

publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym 

lub publikacje naukowe w formie książki lub rozdziału w książce 

udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi 

ośrodkami akademicki lub naukowymi 

autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego 

wystąpienia na konferencjach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym 

nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym 

inne sukcesy naukowe 

6. Osiągnięcia studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

w związku z wybitnymi sukcesami artystycznym (właściwe zaznaczyć znakiem „X”): 

nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym 

wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne 

udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym 

ośrodkiem akademickim lub kulturalnym 

autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego 

inne sukcesy artystyczne 

Składając niniejszą deklarację oświadczam, iż dokumenty zostały złożone na podstawie prawdziwych danych zgodnie 

ze stanem faktycznym oraz że zapoznałem(am) się z Szczegółowym regulaminem ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Sulechowie.  

Oświadczenie składam uprzedzony o odpowiedzialności karnej i cywilno-prawnej stosownie do art. 233 § 1 kk 

i przepisów kc. 

  ............................................................................  
  /data i czytelny podpis studenta/ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/wypełnia pracownik Dziekanatu/ 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – w związku z wysoką średnią z dwóch ostatnich zaliczonych 

semestrów: 

Stopień i kwota przyznanego stypendium:  .........................................................................................................................  

Stypendium rektora dla najlepszych studentów - za wybitne osiągnięcia sportowe: 

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

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

 .............................................................................................................................................................................................  
 /opinia kierownika studium wychowania fizycznego/ 

Stopień i kwota przyznanego stypendium:  .........................................................................................................................  

Stypendium rektora dla najlepszych studentów - za wybitne osiągnięcia naukowe: 

Stopień i kwota przyznanego stypendium:  .........................................................................................................................  

Stypendium rektora dla najlepszych studentów - za wybitne osiągnięcia artystyczne: 

Stopień i kwota przyznanego stypendium:  .........................................................................................................................  

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/wypełnia student/ 
 
 ..................................................................................................................................................................................................................................................  

/nazwisko i imię studenta, nr albumu/ 

 

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

/adres zamieszkania, nr telefonu/ 

 

Bank/Odział  ......................................................................   Nazwisko i imię właściciela konta:  .......................................................................................  

                          

 /nr konta/ 

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

  /czytelny podpis studenta/ 


