Załącznik nr 4
do Regulaminu pomocy materialnej dla
studentów ASP w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA
NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
w semestrze ………………..roku akademickiego…………. /……………
Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko

Nr albumu

Wydział

Kierunek / specjalność
(1)

Forma studiów
Poziom kształcenia(1)
Obywatelstwo

Rok studiów

Stacjonarne 
Niestacjonarne 
Pierwszego stopnia Drugiego stopnia Jednolite magisterskie
Ukończone studia wyższe:(podać uczelnię i rok ukończenia)
- pierwszego stopnia: ……………………………………………………………..
- drugiego stopnia :………………………………………………………………..
- jednolite magisterskie……………………………………………………………
uzyskany tytuł zawodowy………………………………………………………

Miejsce stałego zamieszkania

Telefon kontaktowy

e -mail
(1)wpisć

X w odpowiednim polu

Wnioskuję o przyznanie
stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wypełnia dziekanat
1. Średnia ocen.
Średnia ocen uzyskana przez studenta w roku akademickim 20…./20….
/ dla studenta studiów niestacjonarnych w systemie zaocznym rozpoczętych przed
01. października 2013 ,
20…./20….,
20…./20…./

wynosi: ………..
Podpis i pieczęć pracownika dziekanatu,
potwierdzającego wysokość średniej ocen:

……………………………

2
2. Osiągnięcia studenta.
Oświadczam, iż w roku akademickim 20……/20…….. zdobyłam/łem następujące
osiągnięcia:
Rodzaj osiągnięcia

1. Wystawa indywidualna,
międzynarodowa*
2. Wystawa zbiorowa, międzynarodowa
3. Wystawa indywidualna, krajowa
4. Wystawa zbiorowa, krajowa
5. Udział w projekcie międzynarodowym/
targi, konkursy, plenery, warsztaty,
festiwale itp./
6. Udział w projekcie krajowym,
międzyuczelnianym, uczelnianym/targi,
konkursy, plenery, warsztaty, festiwale
itp./
7. Nagroda lub wyróżnienie w konkursie
międzynarodowym, wystawie,
festiwalu, plenerze itp
8. Nagroda lub wyróżnienie w konkursie
krajowym, wystawie, festiwalu,
plenerze itp
9. Udział w konferencji naukowej
międzynarodowej (prelegent)
10. Udział w konferencji naukowej
krajowej, międzyuczelnianej,
uczelnianej (prelegent)
11. Udział w pracach naukowo
badawczych/rodzaj badań, rodzaj,
zakres i cel wykonywanej pracy/
12. Wyjazd w ramach programu
ERASMUS +
13. Zrealizowane projekty graficzne,
grafiki użytkowej zarówno
poligraficzne, jak i komputerowe,
aranżacje wystaw, zrealizowane
projekty scenograficzne
14. Publikacja autorskich artykułów w
wydawnictwie
międzynarodowym/publikacje
książkowe, materiały pokonferencyjne,
internetowe czasopisma naukowe/
15. Publikacja autorskich artykułów w

Opis (data, miejsce)

Liczba
przyznanych
punktów (wypełnia
UKS)
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wydawnictwie krajowym/ publikacje
książkowe, materiały pokonferencyjne,
internetowe czasopisma naukowe
16. Uzyskanie grantu badawczego
17. Działalność w szczególności przy :
organizacja konferencji, warsztatów,
paneli dyskusyjnych w ramach
działalności Kół Naukowych oraz
innych organizacji Samorządu
Studenckiego itp.
18. Uczestnictwo w Olimpiadzie,
Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach
Europy, Akademickich Mistrzostwach
Świata, Akademickich Mistrzostwach
Europy, Uniwersjadzie lub zawodach
tej rangi dla osób niepełnosprawnych
19. Uzyskanie miejsca medalowego, miejsc
4-8 oraz uczestnictwo w Mistrzostwach
Polski, Akademickich Mistrzostwach
Polski lub zawodach tej rangi dla osób
niepełnosprawnych
20. Uzyskanie miejsca medalowego w
Mistrzostwach Śląska szkół wyższych
lub zawodach tej rangi dla osób
niepełnosprawnych
21. Uczestnictwo w rozgrywkach I,II,III
ligi państwowej
22. Uzyskanie miejsca medalowego w
imprezach międzyuczelnianych i
uczelnianych organizowanych przez
AZS
23. Uzyskanie miejsca medalowego w
ogólnopolskich imprezach masowych
24. Inne osiągnięcia
*w przypadku braku miejsca w tabeli przy wypełnianiu należy dołączyć osobną kartkę do wniosku zachowując
numerację przyporządkowaną osiągnięciom

Oświadczenie studenta:
Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r.
Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych,
o ś w i a d c z a m , że podane wyżej informacje dotyczące mojej osoby oraz uzyskanych osiągnięć są kompletne i
zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przechowywanie
i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zapoznałem/am się z zasadami
przyznawania świadczeń pomocy materialnej w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

....................................................
data, podpis studenta

Przyznane świadczenie proszę przekazać na mój rachunek bankowy:
……………………………………………………………………………………………………………….....
(nazwa i adres banku)
Nr
konta

....................................................
(data, podpis studenta )
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Wniosek został złożony w Dziale Nauczania ......................................................................................................
(data, podpis, pieczątka pracownika przyjmującego wniosek)

Decyzja organu pierwszej instancji/ Prorektor, Uczelniana KomisjiaStypendialna/:
Rodzaj świadczenia

Przyznaję(

1)

Kwota w zł

nie
1)
przyznaję(

Data, podpis, pieczątka

semestr zimowy
1.

Stypendium rektora dla
najlepszych studentów

(1)wpisć

semestr letni

X w odpowiednim polu

Uzasadnienie decyzji o nieprzyznaniu
…………………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................................
.

....................................................................
( miejscowość, data )

.................................................
(podpis, pieczątka)

