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Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  
na rok akademicki 20........./20........   

I. Dane studenta: 
Imiona i nazwisko: 
 

Adres do 
korespondencji: 

 

Kierunek studiów: 
 Adres e-mail: 

 

Studia*:  □ STACJONARNE           □ I-go STOPNIA  
             □ NIESTACJONARNE     □ II-go STOPNIA 
                                                       □ jednolite studia 
                                                           magisterskie  

Tel: 

Nr albumu:  
 
…………… 

Rok studiów:  
 
……………… 

Rok akademicki:  
 
20……/20…… 

PESEL 

           

  
II. Proszę o przyznanie mi stypendium rektora na podstawie:  * 
 

□ średniej ocen,    
□ osiągnięć naukowych, 
□ osiągnięć artystycznych,  
□ wyników sportowych. 
 

Tarnobrzeg, dnia ..........................................                      ............................................  
                                                                                                                                                                 podpis studenta 

 

III. Oświadczam, że nie ukończyłem/am dotychczas  żadnego kierunku studiów. Jednocześnie oświadczam , że nie pobieram i nie ubiegam si ę o 
przyznanie stypendium rektora na innym kierunku studiów (dotyczy to  również innej uczelni) *. 
 
Oświadczam, że posiadałem/ nie posiadałem status studenta w lata ch akademickich * ……………………………………………………………. 

Posiadam / nie posiadam tytuł zawodowy * ……………………………………………………….  

 
  
Tarnobrzeg, dnia ..........................................               ............................................  

                                                                                                                                                                                   podpis studenta 

 
IV. Proszę o przekazanie kwoty przyznanego w PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu stypendium  
na konto bankowe 
Nazwa Banku ........................................................................................................................................................ 
 
Nr konta 
bankowego 

                          

 
Obowi ązkowo nale ży poda ć numer konta bankowego w systemie NRB z 26 znakami cyfrowymi.  
           ………………………………………… 
                   podpis studenta 

UWAGA! 
Należy wykaza ć wył ącznie osi ągnięcia, które student uzyskał w poprzednim roku studió w na kierunku studiów, na którym 
ubiega si ę o stypendium rektora, zgodnie z „Zasadami i kryteriami oceny wniosków oraz sposobem  ich dokumentowania dla 
potrzeb przyznawania stypendium rektora – zał. nr 10 do Regulaminu świadczeń dla studentów PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego                
w Tarnobrzegu.  Wszystkie wykazane osiągnięcia muszą być odpowiednio udokumentowane. 

A. ŚREDNIA OCEN 
Średnia arytmetyczna ocen z ostatniego roku studiów, do dwóch miejsc po przecinku / obliczona przez 
pracownika Dziekanatu Wydziału (dotyczy studentów II  i III roku studiów pierwszego stopnia, I, II roku 
studiów drugiego stopnia,  II, III, IV, V roku jednolitych studiów magisterskich - wypełniają studenci  
i absolwenci PUZ w Tarnobrzegu) 

 

Podpis i imienna pieczątka pracownika Dziekanatu Wydziału   

Średnia arytmetyczna ocen z ostatniego roku studiów, do dwóch miejsc po przecinku (wypełnia student 
zgodnie z zaświadczeniem uzyskanym na uczelni innej niż PUZ w Tarnobrzegu) 

 

WYPEŁNIA ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA 

Liczba punktów za średnią ocen  

Dodatkowa liczba punktów jeśli student w poprzednim roku akademickim (w semestrze zimowym  i letnim) 
nie przystąpił do żadnego egzaminu lub zaliczenia w terminach sesji poprawkowej 

 

Suma punktów  

∗ niepotrzebne skreślić 
∗∗ właściwe zaznaczyć 
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B. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE WRAZ ZE SKAL Ą PUNKTOWĄ 

RODZAJ OSIĄGNIĘCIA** Liczba 
punktów***  

1. Praca naukowa, udział w projektach badawczych lub  badaniach naukowych  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Publikacje naukowe w formie ksi ążki lub w czasopismach naukowych  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. Aktywna praca w kole naukowym  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. Nagrody i udział w konkursach naukowych   

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5. Udział w konferencjach naukowych  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

6. Studia według indywidualnego programu studiów  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

WYPEŁNIA ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA 

Suma punktów   
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C. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE WRAZ ZE SKAL Ą PUNKTOWĄ 

RODZAJ OSIĄGNIĘCIA** Liczba 
punktów*** 

1. Udział w plenerach, wystawach  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Osiągni ęcia w konkursach, festiwalach, koncertach, przegl ądach artystycznych  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Publikacje dzieła artystycznego  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
 
4. Inne formy osi ągni ęć artystycznych np. czynne uczestnictwo w projektach  lub innych przedsi ęwzięciach  
o charakterze kulturalnym, które zostały wyró żnione lub nagrodzone przez upowa żnione gremia   

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

WYPEŁNIA ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA  

Suma punktów   

D. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WRAZ ZE SKAL Ą PUNKTOWĄ 

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

RODZAJ OSIĄGNIĘCIA** Liczba 
punktów*** 

1. Osiągni ęcia we współzawodnictwie mi ędzynarodowym  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Osiągni ęcia we współzawodnictwie krajowym  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

WYPEŁNIA ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA  

Suma punktów   
** wypełnia student zgodnie Zasadami i kryteriami ocen y wniosków oraz sposobem ich dokumentowania dla pot rzeb przyznawania stypendium rektora  
–    załącznik nr 12 do Regulaminu  świadcze ń dla studentów PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskieg o w Tarnobrzegu .   
*** wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna 
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Do wniosku zał ączam nast ępujące dokumenty potwierdzaj ące wymienione wy żej osi ągni ęcia: 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            
V. Wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna: 

Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

na rok akademicki 20...../20.....  

z dnia .................................................... 

1. Zestawienie  uzyskanych punktów: 

Wyszczególnienie Ilość osiągniętych 
punktów 

Średnia ocen  

Osiągnięcia naukowe  

Osiągnięcia artystyczne  

Osiągnięcia sportowe  

Ogółem:  

2. Ustalenie miejsca na liście rankingowej 

Na podstawie liczby uzyskanych punktów ustalono 
miejsce na liście rankingowej:  

 
3. Odwoławcza Komisja Stypendialna po zapoznaniu się z dokumentacją postanowiła: 

    a. Przyznać stypendium  rektora dla w wysokości: .................................. zł/miesięcznie 

    b. Nie przyznać stypendium rektora. 

□ uzyskane miejsce na liście rankingowej znajduje się poza grupą 10 % najlepszych studentów na danym kierunku studiów,   
□ braku kompletnej dokumentacji, 
□ inne przyczyny 

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………....................................................................................................

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

 
……………………......................................................................... 

          data i podpis  
Przewodnicz ącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
 
 

Członkowie Odwoławczej Komisji Stypendialnej:..................................................................................................................................................................... 

 

 VI. Wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna: 
 

Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

na rok akademicki 20....../20......  

z dnia .............................. 

Odwoławcza Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanowiła: 

1. Utrzymać dotychczasową decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
2. Uchyla dotychczasową decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej i przyznaje stypendium rektora: ……………………............... zł 

 
Uzasadnienie: .................................................................................................................................................................................................................. 

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

 
…............................................................................................. 

          data i podpis 
 Przewodnicz ącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

 
Członkowie Odwoławczej Komisji Stypendialnej:..................................................................................................................................................................... 


