
  

Załącznik nr 4 
do szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

 świadczeń pomocy materialnej studentom PWSZ w Elblągu 

 

REKTOR      

PWSZ w Elblągu 
WNIOSEK  

O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

na rok akademicki ................................. 

 

Posiadam już tytuł zawodowy licencjata , inżyniera,  magistra lub równorzędny : TAK/NIE* 

Oświadczam, że rok akademicki ........................... zaliczyłem w terminie przewidzianym w organizacji roku akade-

mickiego i spełniłem/am*  następujące warunki: 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k., cywilnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że: 

-  podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym, 

-  przedłożone zaświadczenia i oświadczenia obejmują wszystkie dochody członków mojej rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, 

- załączone przeze mnie kopie dokumentów są zgodne z oryginałami, 

- zapoznałem się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom PWSZ w Elblągu 

              

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

           (data i podpis wnioskodawcy) 

*) niepotrzebne skreślić 

Forma studiów* S N Nr albumu: Rok studiów: Rok akademicki: 20... / 20... 

Poziom studiów*     1st. 2st. Kierunek: Specjalność: 

Imię i nazwisko studenta Nr tel.: E-mail: 
                                   

Miejsce stałego zamieszkania 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Kod: Miejscowość: 

Gmina / Powiat: Województwo: 

Nr konta bankowego wnioskodawcy 

  -     -     -     -     -     -     

Posiadam następujące osiągnięcia naukowe/artystyczne* (należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia):  

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

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

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

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

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

Posiadam następujące osiągnięcia sportowe (należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia) :   

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

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

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

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

 

 

Uzyskałem średnią ocen w wysokości:  ........................................................................................................................... 

UWAGA: 

Należy przed wpisaniem średniej ocen, sprawdzić jej zgodność z listą rankingową ogłoszoną przez dziekanat. 



  

 

 

 

 

WYLICZENIE LICZBY PUNKTÓW 
DO STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW: 

 

Rodzaj osiągnięcia, 

za które przyznawane są punkty 
Liczba  punktów Potwierdzenie 

 

 

średnia  ocen 

(wypełnia i potwierdza Dział Kształcenia) 

 

 

  

 

 

osiągnięcia naukowe 

(wypełnia i potwierdza Dyrektor Instytutu) 

 

 

  

 

 

osiągnięcia artystyczne 

(wypełnia i potwierdza Dyrektor Instytutu) 

 

 

  

 

 

osiągnięcia sportowe 

(wypełnia i potwierdza Kierownik Zakładu  

Wychowania Fizycznego) 

 

 

  

 

 

PODSUMOWANIE: 

(wypełnia i potwierdza Dział Kształcenia) 

 

 

  

 

 

 

Elbląg, dnia .......................................... 

 

 

 
 

 

 

 


