Załącznik Nr 3

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
Dane wnioskodawcy (wypełnia wnioskodawca)
Imię i nazwisko:………………………………………………………Numer albumu………………….
Kierunek studiów:……………………………………………………Semestr:…………………………
Tryb studiów: stacjonarne

… niestacjonarne

Rodzaj studiów: I stopnia

II stopnia

niestacjonarne online

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………..
Proszę o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
I. WYSOKA ŚREDNIA OCEN UZYSKANA W POPRZEDNIM ROKU AKADEMICKIM
(do dwóch miejsc po przecinku)
(Studenci I roku drugiego stopnia, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na WSL zobowiązani są
dołączyć do wniosku zaświadczenie z poprzedniej uczelni zawierające: nazwę uczelni, datę ukończenia
studiów, średnią ocen za ostatni rok studiów do dwóch miejsc po przecinku).

II. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
(do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające
osiągnięcia naukowe studenta w poprzednim roku).

ŚREDNIA*

LICZBA
PUNKTÓW**

_, _ _

RODZAJ

LICZBA
PUNKTÓW**

Artykuł naukowy opublikowany
Udział w konferencji z wystąpieniem
Referat opublikowany
Inne

III. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
(do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające
osiągnięcia artystyczna studenta w poprzednim roku).

IV. WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE
WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM
LUB KRAJOWYM (do wniosku należy dołączyć
zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia sportowe studenta w
poprzednim roku):

RODZAJ

LICZBA
PUNKTÓW**

Zajęcie miejsca (od I do III) lub otrzymanie nagrody
w festiwalu/konkursie/przeglądzie międzynarodowym
Zajęcie miejsca (od I do III) lub otrzymanie nagrody
w festiwalu/konkursie/przeglądzie krajowym
Zajęcie miejsca (od I do III) lub otrzymanie nagrody
w festiwalu/konkursie/przeglądzie lokalnym
Inne

RODZAJ

LICZBA
PUNKTÓW**

Zajęcie miejsca (od I do III) w akademickich mistrzostwach/
olimpiadach międzynarodowym (indywidualnie)
Zajęcie miejsca (od I do III) w akademickich
mistrzostwach/olimpiadach międzynarodowym (drużynowo)
Zajęcie miejsca (od I do III) w akademickich
mistrzostwach/olimpiadach krajowych (indywidualnie)
Zajęcie miejsca (od I do III) w akademickich
mistrzostwach/olimpiadach krajowych (drużynowo)
Inne

ŁĄCZNA LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW:
* WYPEŁNIA STUDENT
** WYPEŁNIA KOMISJA STYPENDIALNA

1

Lista załączników:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
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Świadomy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:
1. Studiuję na więcej niż jednym kierunku studiów


NIE



TAK

2. Pobieram

Nazwa uczelni, kierunek…………………………………………………………………..
nie pobieram

stypendium świadczeń pomocy materialnej na innym kierunki/ innej

uczelni.
3. Nie jestem absolwentem uczelni wyższej
Jestem absolwentem uczelni wyższej

……………………………………………………………………….
Nazwa uczelni

………………………………………………………………………………………………………………………
Kierunek/ uzyskany tytuł

OŚWIADCZENIE
świadom/a odpowiedzialności z art. 233 §1 Kodeksu Karnego („kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat
3”) oświadczam, że przedłożone dane we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z aktualnym Regulaminem ustalania i przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły
Lingwistycznej w Częstochowie.

Częstochowa, dnia .................................r.

.................................. .............................
czytelny podpis studenta

OŚWIADCZENIE
W związku z przyznaniem stypendium Rektora dla najlepszych studentów proszę o przelanie przyznanej
kwoty:

 na konto w banku
....................................................................................................................................
(podać nazwę, adres i nr konta)

....................................................................................................................................
Częstochowa, dnia................................. r.

....................................................................
czytelny podpis studenta
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