Załącznik nr 17

Kraków, dnia ............................
nr tel. studenta:.................................

Uniwersytet Pedagogiczny
im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
WNIOSEK

o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów pierwszego roku
studiów pierwszego stopnia lub pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich, o których
mowa w art. 181 ust. 1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.
1365 z późn. zm.), tj. laureatów olimpiad międzynarodowych albo laureatów lub finalistów
olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim

na rok akademicki ................./.................... r.
I. DANE WNIOSKODAWCY:
1. Imię (imiona) i nazwisko studenta: ...................................................................................................
2. Adres zamieszkania studenta:……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
3. PESEL:……………………………………………………………………………………………...
4. Numer albumu (numer indeksu): ......................................................................................................
5. Kierunek studiów (wpisać pełną nazwę i specjalność)......................................................................
...............................................................................................................................................................
6. Forma studiów: |___| stacjonarne, |___| niestacjonarne 1)
7. Rok złożenia egzaminu maturalnego:………………………………………………………………
8. Numer świadectwa dojrzałości i data wydania:……………………………………………………
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSIAGNIĘĆ WNISOKODAWCY:
1a. Laureat olimpiady międzynarodowej: |___| TAK, |___| NIE 1)
1b. Nazwa olimpiady:………..………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2a. Laureat olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim: |___| TAK, |___| NIE 1)
2b. Nazwa olimpiady:..………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
3a. Finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim: |___| TAK, |___| NIE 1)
3b. Nazwa olimpiady:……………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………

Potwierdzam dane zawarte w cz. I i II .....................................................................
(data, pieczęć i podpis pracownika dziekanatu)

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:
Załączniki potwierdzające osiągnięcia studenta, tj. kserokopie dyplomów lub zaświadczeń wydane zgodnie
z przepisami o systemie oświaty, a dotyczące olimpiad międzynarodowych albo przedmiotowych:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE STUDENTA

IV.

2

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia , oświadczam,
(zgodnie z art. 184 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn.
zm.)), że nie pobieram stypendium Rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku
wskazanym powyżej (dotyczy to również innej uczelni).
Z chwilą otrzymania stypendium na innej uczelni zobowiązuję się w terminie 7 dni powiadomić Dział Rekrutacji
i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15) o zaistniałej sytuacji i zwrócić stypendium, jeżeli zostało już wypłacone
przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
Jestem świadomy(a) tego, że studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje
naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia stypendialne w tym stypendium rektora dla
najlepszych studentów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu
uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Proszę o przekazywanie przyznanego stypendium na moje konto:
111
111nr

1

…………………………………………….……………………

(data i podpis studenta)

VI. ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ STUDENTA:|___|___|_,_|___|___|
Na podstawie § 20 ust. 8 regulaminu stypendialnego:
1. Laureat olimpiady międzynarodowej otrzymuje 3 punkty;
2. Laureat olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim otrzymuje 2 punkty;
3. Finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim otrzymuje 1 punkt.
Na podstawie § 20 ust. 9 regulaminu stypendialnego, w przypadku gdy student jest
laureatem lub finalistą więcej niż jednej olimpiady, punkty za każdą z nich sumuje się.

.....................…………………………………………….……………………
(pieczęć i podpis pracownika Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich)

_______________________

1) wskazać właściwe, zaznaczając X ,
2) klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
1.
2.
3.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora wypełnia student osobiście.
Dane zawarte w części I i II potwierdza pracownik właściwego dziekanatu.
Informacje zawarte we wniosku wypełnia się dla jednego kierunku studiów.

