Załącznik nr 9 - do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej WSZiA
Wypełnia WSZiA

Wniosek wpłynął
kompletny

 TAK  NIE w dniu ..........................

 Uzupełniony w dniu .........................
..............................................

..............................................
(podpis przyjmującego)

(podpis przyjmującego)

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
dla najlepszych studentów
NAZWISKO ................................................................ IMIĘ ............................................. Nr albumu .........................
Nr semestru: ............ Kierunek: ……………………………

Studia: I stopnia / II stopnia/ Jednolite magisterskie*

Studia stacjonarne / niestacjonarne*

Telefon kontaktowy ................................................................

Adres studenta: ……………………………………………….…………………………………………….
Do Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Proszę o przyznanie mi stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy
w roku akademickim 2018/2019
W poprzednim roku akademickim uzyskałam/em średnią ocen w wysokości**........................................
Świadomy/a odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej oraz obowiązku zwrotu pobranego świadczenia – za
podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych - OŚWIADCZAM, ŻE INFORMACJE PODANE WE
WNIOSKU SĄ KOMPLETNE I ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM.

Oświadczam, że ukończyłem/am studia*:




nie ukończyłem/am żadnych studiów
pierwszego stopnia (licencjat / inżynier)




jednolite magisterskie
drugiego stopnia

Oświadczam, że ubiegam się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów:




tylko w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu i tylko na wskazanym we wniosku kierunku
również w innej uczelni niż WSZiA** (jakiej: ........................................................................................................)

....................................
Data

.......................................
Podpis Studenta

Sposób płatności stypendium Rektora dla najlepszych studentów


Proszę o przelanie stypendium na konto bankowe:



Proszę o zaksięgowanie w poczet czesnego

Nazwa banku: ....................................................................................................................
Nr konta:
(proszę podać pełny 26-cyfrowy numer konta)

*niepotrzebne skreślić
** student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia w uczelni innej niż WSZiA w Zamościu, ma obowiązek dołączyć do wniosku
zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia, wystawione przez uczelnię, w której ukończył studia pierwszego stopnia

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ STUDENTA
Każde wymienione w wykazie osiągnięcie student musi odpowiednio udokumentować.
KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW

KRÓTKI OPIS WYKONANEJ PRACY
Praca w kole naukowym (opis
funkcji, opis pracy w kole)

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Prace badawcze (przebieg i opis prac
badawczych, temat realizowanego
projektu badawczego)

Aktywność publikacyjna i redakcyjna
(autor/autorzy, tytuł, miejsce
publikacji, data,)

Udział w naukowym konkursie
(data, miejsce, tematyka konkursu)

Udział w konferencjach naukowych,
seminariach (data, miejsce, nazwa)

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE4

OSIĄGNIĘCIA
ARTYSTYCZNE

Dodatkowe umiejętności i wiedza
(opis dodatkowych osiągnięć)
- realizacja dodatkowego kierunku
studiów lub specjalności WSZiA
- uzyskanie certyfikatu o znaczeniu
międzynarodowym
- odbycie kilkumiesięcznych studiów
lub stażu zagranicznego
- inne osiągnięcia ( m.in. kursy
potwierdzone certyfikatem,
dyplomem, wolontariat)
Udział (miejsce) w konkursach,
festiwalach przeglądach, koncertach
o znaczeniu co najmniej krajowym

Inne osiągnięcia (np. konkursy o
charakterze lokalnym)
Zawody olimpijskie lub
paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata
i Europy
Zawody o randze międzynarodowej
(Puchary Świata i Europy, Ligi
Międzynarodowe), Otwarte
Mistrzostwa Polski
Akademickie Mistrzostwa Polski
i inne „branżowe” Mistrzostwa
Polski (np. Ludowe Zespoły
Sportowe)
Zawody o randze krajowej
Inne osiągnięcia (np. student jest
zawodnikiem, członkiem zespołu
uczestniczącego w rozgrywkach na
szczeblu co najmniej wojewódzkim)

Suma punktów za osiągnięcia

…………………….
podpis studenta

