Załącznik nr 1D

do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
dla studentów WSGiZ w Krakowie

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie
Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

w roku akademickim …………/………… na semestr*:

ZIMOWY

LETNI

1. NAZWISKO ………………………………………… IMIĘ……………………………… NR ALBUMU
2. System studiów*

Stacjonarne

3. Kierunek ...................................

Niestacjonarne
Specjalność.................................................................. Rok studiów…………………

4. tel. kontaktowy…………………………
Adres stałego zamieszkania studenta

5. …………………………………………………

………………………………………

miejscowość, ulica, nr domu, lokalu

-

……………………………

kod pocztowy

gmina / powiat

………………………………………

miejscowość

województwo

6. Średnia ocen (egzaminy i zaliczenia) za poprzedni rok akademicki 201..../201.....
wynosi ..........................(wypełnia student)
Potwierdzenie danych przez dziekanat:
Średnia ocen uzyskana przez studenta wynosi ..............pkt.
.............................................
data i podpis pracownika dziekanatu

7. Uprawiana dyscyplina sportu: .......................................................

8. Osiągnięcia sportowe uzyskane przez studenta we współzawodnictwie międzynarodowym w
poprzednim roku akademickim 201..../ 201..... :
Lp

Uzyskane miejsce

Data zawodów ( miesiąc, rok )

Dokumenty potwierdzające
Ilość punktów
osiągnięcia sportowe
wypełnia dziekanat

1
2
3

1

9. Osiągnięcia sportowe uzyskane przez studenta we współzawodnictwie krajowym
w poprzednim roku akademickim 201...../ 201..... :
Lp

Uzyskane miejsce

Data zawodów ( miesiąc, rok )

Dokumenty potwierdzające
Ilość punktów
osiągnięcia sportowe
wypełnia dziekanat

1
2
3

10. Potwierdzenie związku sportowego
Potwierdzam wyżej wymienione osiągnięcia sportowe uzyskane przez studenta.
.......................................
miejscowość

........................
data

.................................................................................
pieczęć i podpis przedstawiciela władz właściwego
polskiego związku sportowego, związku sportowego o
zasięgu ogólnokrajowym działającego w środowisku
akademickim lub właściwej organizacji krajowej
zajmującej się sportem

11. Osiągnięcia naukowe, artystyczne w poprzednim roku akademicki

Lp

Uzyskane
osiągnięcia
naukowe,
artystyczne

Data ( miesiąc, rok )

201..../201......

Dokumenty potwierdzające
Ilość punktów
osiągnięcia naukowe,
wypełnia dziekanat
artystyczne

1
2
3

12. Oświadczenie studenta:
Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane
informacje dotyczące moich osiągnięć sportowych, artystycznych i naukowych są prawdziwe oraz,
że zapoznałem/a się z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSGiZ
w Krakowie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.)

……………………………
data i podpis studenta
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13. Proszę o przekazanie stypendium na rachunek bankowy :
* Posiadam aktualny nr rachunku bankowego w bazie danych WSGiZ w Krakowie Zamiejscowego
Wydziału Ekonomii w Mielcu.
*

Inny nr rachunku bankowego

nazwa banku...................................................................................................................
właścicielem konta jest (nazwisko i imię) .............................................................
adres zamieszkania właściciela konta:
...........................................................................................................................................
kod

poczta

miejscowość

ulica

nr domu

nr lokalu

Jednocześnie o każdej zaistniałej zmianie zobowiązuję się powiadomić uczelnię.

................................
podpis studenta

Wniosek został złożony ........................................................
data i podpis przyjmującego
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14.

Wypełnia Komisja ds. Pomocy Materialnej WSGiZ w Krakowie
Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu

Suma punktów przyznana studentowi ....................

Opinia Uczelnianej Komisji Stypendialnej z dnia.................w roku akademickim 20..../20....
w semestrze zimowym:
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznano/ nie przyznano* w kwocie .....................zł
miesięcznie.
uwagi/uzasadnienie o nie przyznaniu:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Stypendialnej

Decyzją Rektora przyznano/nie przyznano* stypendium
uwagi/uzasadnienie o nie przyznaniu:

………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………..
................................................
podpis Rektora

Opinia Uczelnianej Komisji Stypendialnej z dnia....................w roku akademickim 20..../20....
w semestrze letnim:
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznano/ nie przyznano* w kwocie .....................zł
miesięcznie.
uwagi/uzasadnienie o nie przyznaniu:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Stypendialnej

Decyzją Rektora przyznano/nie przyznano* stypendium
uwagi/uzasadnienie o nie przyznaniu:

…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
................................................
podpis Rektora

* niepotrzebne skreślić
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