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Wniosek do Rektora 
WyŜszej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. PapieŜa Jana Pawła II w Suwałkach 

 
o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2011/2012  
studia: � stacjonarne � niestacjonarne � I°  

I. DANE OSOBOWE STUDENTA – wypełnia student 

Nazwisko i imię                                                                                Nr albumu                                                    

 

Data urodzenia      Pesel  

Kierunek studiów/Wydział ________________________________ Rok studiów _________________ 

Telefon _________________________ 

Adres stałego zameldowania/do korespondencji 

____________________________________________________________   

 
II. PROSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH 
STUDENTÓW ZA: 
1. WYSOKĄ ŚREDNIĄ OCEN UZYSKANĄ W POPRZEDNIM ROKU AKADEMICKIM  

Średnią ocen student WSSM potwierdza we właściwym dziekanacie.  

Student, który zmienił kierunek studiów w ramach WSSM lub przeniósł się z innej uczelni, potwierdza średnią 
ocen w dziekanacie wydziału, na który został przyjęty. 

PODSTAWOWE KRYTERIUM 
Średnia ocen uzyskanych w roku akademickim 2010/2011 z dokładnością 
do trzech miejsc po przecinku 

Potwierdzenie pracownika 
dziekanatu 

 
 
wypełnia pracownik dziekanatu  
 
 

 
 

 
 
, 

    
 

  
                  data, pieczątka, podpis 

 
2. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

A. Opublikowane prace naukowe lub popularnonaukowe w poprzednim roku kalendarzowym (2010). Do 

wniosku naleŜy dołączyć kserokopię strony zawierającej informację o autorze, tytule i rodzaju publikacji, dacie 

i miejscu wydania. 

B. Czynny udział w sesjach naukowych w poprzednim roku akademickim. Wygłoszenie referatu, komunikatu, 

głos w dyskusji panelowej, o ile zostanie udokumentowany w publikowanym sprawozdaniu z konferencji. 

NaleŜy przedstawić oficjalny program sesji lub opublikowane sprawozdanie z sesji naukowej, w którym 

znajdować się będą następujące dane: imię, nazwisko wnioskodawcy, data, miejsce sesji, podmiot 

organizujący, temat sesji oraz forma i tytuł wystąpienia. W innym przypadku naleŜy złoŜyć zaświadczenie 

organizatora sesji, wraz z wyŜej wymienionymi danymi. 

C. Inne osiągnięcia naukowe w poprzednim roku akademickim. Uzyskanie grantu badawczego, udział w 

programie badawczym, udział w wymianie międzynarodowej lub międzyuczelnianej (dołączyć stosowny 

dokument) 

 

3. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

W przypadku wielu osiągnięć artystycznych, uzyskanych w danym roku akademickim na podstawie tego samego 

dzieła, naleŜy wykazać najwyŜsze osiągnięcie. KaŜdy rodzaj osiągnięcia naleŜy udokumentować stosownym 

zaświadczeniem, które musi zawierać informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu                    

i charakterze osiągnięcia. 
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4. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

Wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym(naleŜy dołączyć stosowny 

dokument). 

 
OŚWIADCZENIE WNIOSKUJĄCEGO O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH 
STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 kk („kto składając zeznanie mające 

słuŜyć 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”), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk („kto w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za 

pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do naleŜytego pojmowania przedsiębranego działania, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, Ŝe: 

– podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym; 

– załączone i poświadczone przeze mnie kopie dokumentów są zgodne z oryginałami; 

– studiuję dodatkowo: 

� TAK (podać nazwę uczelni, rok i kierunek studiów) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

studia: � I stopnia � II stopnia � jednolite magisterskie  

� NIE 

– nie składałam/em wniosku i nie pobieram stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych 

doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na innej uczelni lub innym kierunku studiów; 

– zapoznałam/em się z zasadami przyznawania pomocy materialnej określonymi w Regulaminie przyznawania pomocy 

materialnej studentom WSSM oraz z odpowiednimi zarządzeniami do wyŜej wymienionego Regulaminu, w tym z 

okolicznościami, które wykluczają uprawnienia do pomocy materialnej; 

– zobowiązuję się do zwrotu nienaleŜnie pobranych świadczeń i wyraŜam zgodę na potrącenie nienaleŜnie pobranych 

świadczeń z otrzymywanych stypendiów. 
 
DOKUMENTACJA DO WNIOSKU TYLKO W JĘZYKU POLSKIM 
Lista załączników: 
1. ______________________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
miejscowość, data          czytelny podpis studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


