
Załącznik nr 3 

 
Data złoŜenia wniosku ……………………………………………... 

 
Podpis pracownika Dziekanatu …………………………………. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

 
1. Dane osoby ubiegającej się 
Imię i nazwisko 

PESEL 

Stan cywilny Obywatelstwo 

Miejsce zamieszkania Telefon 

Nr albumu Wydział Kierunek Rok studiów Semestr Grupa 

Oświadczam, Ŝe (naleŜy zaznaczyć odpowiednie wiersze i uzupełnić miejsca, zaznaczone kropkami ". . .". 

����  w ubiegłym roku studiów uzyskałem oceny pozytywne z wszystkich egzaminów, zaliczeń wykładów i ćwiczeń     
(audytoryjnych, projektowych, laboratoryjnych) do końca sesji poprawkowej 

Za rok studiów uwaŜa się następujące po sobie semestry nieparzysty i parzysty.  
W przypadku studiów o nieparzystej liczbie semestrów, za rok studiów uwaŜa się takŜe ostatni semestr 

����  nie został mi przyznany urlop dziekański w bieŜącym roku akademickim 

����  został mi przyznany urlop dziekański od . . . / .. . . (miesiąc / rok)  . 

 
Oświadczam, Ŝe jestem zarejestrowany bez warunków na semestr ……… w roku akademickim 
20….../20…...  

 
Wnoszę o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu: 
 

� wysoka średnia ocen 

� osiągnięcia naukowe 

� osiągnięcia artystyczne 

� wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

(zaznacz rodzaj stypendium, o które się ubiegasz) 

 
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE – Opis osiągnięcia (wypełnia student) 
 

 

 

 
OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE – Opis osiągnięcia (wypełnia student) 

 

 

 

 
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE – Opis osiągnięcia (wypełnia student) 

 

 

 

 
(wypełnij zgodnie z wyborem rodzaju stypendkim) 

 



Do wniosku dołączam następujące dokumenty potwierdzające w/w osiągnięcia: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………….... 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
 
Wnoszę o:         

���� dokonywanie przelewu świadczeń na rachunek w banku:     
 nr rach. (26 cyfr)  
 
                          

 
���� Przekazywanie przyznanych kwot świadczeń pomocy materialnej na pokrycie kosztów czesnego. 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz 
odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych, o ś w i a d c z a m , Ŝe podane wyŜej informacje dotyczące 
spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń pomocy materialnej są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz Ŝe 
zapoznałem się warunkami wymaganymi do otrzymania stypendium. 
Zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883) wyraŜam zgodę na gromadzenie i 
przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich 
danych i ich aktualizacji 
 
Warszawa, dn. …………………………………………  

 
…………………………………………………………………… 

własnoręczny podpis wnioskodawcy 

 


