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Załącznik nr 3 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM  REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 
 

I. Nazwisko: ........................................................         Imię: ........................................................... 

Adres stałego zamieszkania: ........................................................................................................... 

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ..............................................................         Tel.: .............................................................. 

 

II. Kierunek studiów: ..................................................................................................................... 

Specjalność: .................................................................................................................................... 

Rok studiów:  ..................................................          Nr albumu: ................................................... 

Studia:         stacjonarne           niestacjonarne                  I stopnia               II stopnia 

 
Proszę o przekazanie świadczeń pieniężnych na konto: 

Nr rachunku bankowego:       

 
 

                               

 

Nazwa banku: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

III. Wypełnia Dziekanat: 

Średnia ocen w roku akademickim  2014/2015 ………………………………………………………………………. 

Data zaliczenia roku studiów: …………………………………………………………………………………………………………………   

Planowany termin ukończenia studiów: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Potwierdzenie Dziekanatu  (podpis i pieczęć) ................................................................................. 

 
Liczba punktów ( min. średnia ocen 4,50 max. 50 pkt.) ………........................................................ 
 

 

IV. Osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015, max. 5 pkt. za każde osiągnięcie, 
(wystąpienia na konferencjach i wykładach naukowych; wydane autorskie publikacje naukowe 
i popularnonaukowe, monografie naukowe, artykuły, recenzje lub ich współautorstwo;, autorstwo, współautorstwo 
lub zgłoszenie patentu, wzoru użytkowego czy przemysłowego; praca naukowa oraz udział w projektach naukowo-
badawczych; nagrody, wyróżnienia i dyplomy  otrzymane w konkursach i olimpiadach; certyfikaty potwierdzające 
znajomość języków obcych; udział w programach zagranicznej wymiany studentów; udział w stażach i praktykach 
nieobjętych programem nauczania; udział w komisjach uczelnianych i organach kolegialnych Uczelni; praca 
w kole naukowym i samorządzie studenckim;  inne udokumentowane rodzaje osiągnięć naukowych i aktywności 
naukowej): 
 



Strona 2 z 3 

 

Osiągnięcie       Dokument potwierdzający 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Liczba punktów .................................... 

V. Osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2014/2015, max. 5 pkt. za każde osiągnięcie,  
(nagrody, wyróżnienia i dyplomy otrzymane w konkursach, festiwalach, przeglądach, koncertach, wystawach;  wybitne 
dzieła artystyczne - plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne; udział w wystawach artystycznych, plenerach, 
koncertach, warsztatach; praca w teatrze studenckim, chórze akademickim; inne sukcesy artystyczne): 
 

Osiągnięcie       Dokument potwierdzający 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Liczba punktów .................................... 

VI. Osiągnięcia sportowe w roku akademickim 2014/2015, max. 5 pkt. za każde osiągnięcie, 
(reprezentowanie kraju w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich; udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach 
Europy, Uniwersjadzie, Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy lub w zawodach 
tej rangi dla osób niepełnosprawnych; udział lub zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca 
w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach określonych przez ZG AZS w ramach AMP; udział lub zajęcie pierwszego miejsca 
w innych dyscyplinach niż określone przez ZG AZS w ramach AMP; udział lub zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca 
w Akademickich Mistrzostwach Polski lub w zawodach tej rangi dla osób   niepełnosprawnych;  udział lub zajęcie 
od pierwszego do czwartego miejsca (zespołowo) w eliminacjach strefowych Akademickich Mistrzostw Polski; udział 
lub zajęcie od szóstego do ósmego miejsca (indywidualnie) w finale Akademickich Mistrzostw Polski; udział lub zajęcie 
pierwszego miejsca (indywidualnie) w zawodach strefowych Akademickich Mistrzostw Polski; udział lub zajęcie 
pierwszego miejsca (indywidualnie) w Akademickich Mistrzostwach województwa kujawsko-pomorskiego): 

 



Strona 3 z 3 

 

Osiągnięcie:       Dokument potwierdzający 

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

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

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

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

 

Liczba punktów .................................... 

 
OŚWIADCZENIA WNIOSKUJĄCEGO O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 

 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji – art.. 233 § 1 KK, odpowiedzialności na 
podstawie art. 286 § 1 KK oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

 podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; 

 za wyszczególnione we wniosku osiągnięcia nie pobierałam/em wcześniej stypendium Rektora w WSKSiM  
w Toruniu  lub na innym kierunku studiów/uczelni; 

  zapoznałam/em się z obowiązującym „Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej 
ze środków budżetu państwa dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu”; 

 nie jestem osobą, o której mowa w art. 194 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

 w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę treści oświadczenia zobowiązuję się 
niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie Rektora WSKSiM oraz wyrażam zgodę na zmianę/uchylenie 
decyzji stypendialnej w rozumieniu art. 155 KPA; 

 zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 
Ponadto oświadczam, że: 

1. Studiuję dodatkowo:              TAK                  NIE   

Studia:           I stopnia            II stopnia          jednolite magisterskie 

Nazwa Uczelni, rok i kierunek studiów: ................................................................................................... 

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

2. Odbyłam/em już studia:            TAK                 NIE  

Studia:           I stopnia             II stopnia            jednolite magisterskie 

Nazwa Uczelni, lata i kierunek studiów, data obrony ................................................................................. 

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

3. Po ukończeniu studiów I stopnia – studiowałam/em, ale nie ukończyłam/em studiów:    

        II stopnia                  jednolitych magisterskich 

        TAK – przez ile lat pobierałam/em pomoc materialną ………………….  (Student, który po ukończeniu studiów 

I stopnia podjął ww. studia i ich nie ukończył zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia o wszystkich 
formach i okresie otrzymanej pomocy materialnej). 

        NIE 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia postępowania w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów i realizacji 
niniejszego wniosku. Wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu i poprawiania moich danych. 
 

 

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

          (miejscowość, data)                                                                                                       (podpis studenta) 

 


