Załącznik nr 14 do Regulaminu
……………………………………………
Imię i nazwisko
(nr albumu)

Opole, dnia______________
email: ________________________

program: ___________________
etap: ______________________

rodzaj: ____________________

numer wniosku: __________

tryb: ______________________
telefon: ____________________
adres: _____________________
konto: _____________________

Rektor
Politechniki Opolskiej
Wniosek
o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki ____/____
Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki ____/____na
podstawie, następujących osiągnięć:
1. Średnia ocen
W poprzednim roku akademickim osiągnąłem (osiągnęłam) średnią ocen _______, obliczoną
na podstawie rankingu o nazwie ______________________________________ z kodem
______________
Średnia ocen, którą samodzielnie wyliczyłem/am wynosi: ____________
2. Osiągnięcia naukowe
Lp.

Typ osiągnięcia

Osiągnięcie

Punkty

Wypełnia student na podstawie katalogu osiągnięć naukowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium rektora
wraz z punktacją za poszczególne osiągnięcia, zgodnie z Regulaminem.

Osiągnięcia artystyczne
Lp.
Typ osiągnięcia

Osiągnięcie

Punkty

Wypełnia student na podstawie katalogu osiągnięć artystycznych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium rektora
wraz z punktacją za poszczególne osiągnięcia, zgodnie z Regulaminem.

Osiągnięcia sportowe
Lp.
Typ osiągnięcia

Osiągnięcie

Punkty

Wypełnia student na podstawie katalogu osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym
branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium rektora wraz z punktacją za poszczególne osiągnięcia. Zgodnie z
Regulaminem student może wykazać tylko jedno osiągnięcie sportowe indywidualne lub tylko jedno osiągnięcie sportowe
drużynowe. Należy podać osiągnięcie, które jest wyżej punktowane.

3. Załączniki
Dokumenty potwierdzające każde wpisane osiągnięcie:
____________________________________________________________________________________________________

Oświadczenia
Świadomy/a konsekwencji za podanie nieprawdziwych danych, pod rygorem
odpowiedzialności dyscyplinarnej, określonej w art. 307** i nast. ustawy, włącznie z wydaleniem z
Uczelni oraz mając na uwadze, że:
 świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych
studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat,
 świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra
inżyniera albo równorzędny - niezależnie kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku studiów;
licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli student ponownie podejmuje studia pierwszego
stopnia,
 świadczenia otrzymane na podstawie nieprawdziwych danych podlegają natychmiastowemu
zwrotowi,
- oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam także, że:
1) nie będę pobierał/a świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów niż
________________________________________________________________________________________________________________

nazwa kierunku i stopień studiów

oraz na żadnym kierunku studiów na innej uczelni
2) studiuję równocześnie TAK/NIE*. Jeśli TAK, to należy podać:
nazwa uczelni:______________________________________________________________________________
kierunek i stopień studiów:_____________________________________________________________________
rok studiów:_________________________________________________________________________________
planowany termin ukończenia studiów: ____________________________________________________________

3) studiowałem/am wcześniej TAK/NIE*. Jeśli TAK, to należy podać:
nazwa uczelni:______________________________________________________________________________
data rozpoczęcia studiów:_____________________________________________________________________
data zakończenia studiów / data skreślenia _______________________________________________________

4) ukończyłem/am studia TAK/NIE*. Jeśli TAK, to należy podać:
nazwa uczelni:_____________________________________________________________________________
kierunek i stopień studiów:___________________________________________________________________
rok ukończenia studiów:_____________________________________________________________________
uzyskany tytuł:_____________________________________________________________________________

Oświadczam nadto że:
 nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego ani żołnierzem zawodowym, który podjął
studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymał pomoc w związku
z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, a
także, że nie jestem funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej ani
funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na podstawie skierowania lub zgody
właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie
przepisów o służbie,
 zapoznałem/am się z Regulaminem,
 wiem o odpowiedzialności karnej za przestępstwo oszustwa określone w art. 286 Kodeksu
karnego: „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 należytego pojmowania przedsiębranego
działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
 wykazane osiągnięcia naukowe* nie wynikają z realizacji umowy o pracę, wykazane osiągnięcia
artystyczne / sportowe* nie wynikają z realizacji umowy o pracę, umowy zlecenia oraz nie było

związane z działalnością zarobkową (dotyczy studenta, który we wniosku o przyznanie stypendium
rektora, oprócz średniej ocen, wykazał dodatkowe osiągnięcia).
______________, dnia _______________

_______________________
podpis studenta

Załączniki potwierdzające uzyskane osiągnięcia:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

Potwierdzenie uzyskanych osiągnięć (*uzupełnić właściwe):
1. Ocena osiągnięć naukowych
Akceptuję wyżej wymienione osiągnięcia naukowe uzyskane przez studenta w okresie
poprzedniego roku akademickiego __________________
Opole, dnia __________________

___________________________
Prodziekan ds. dydaktyki

2. Akceptacja osiągnięć artystycznych
Akceptuję wyżej wymienione osiągnięcia artystyczne uzyskane przez studenta w okresie
poprzedniego roku akademickiego __________________
Opole, dnia ________________

________________________________
Dyrygent Akademickiego Chóru Uczelni
Dyrygent Orkiestry Uczelni

3. Potwierdzenie osiągnięcia sportowego
Potwierdzam wyżej wymienione osiągnięcie sportowe uzyskane przez studenta w okresie
poprzedniego roku akademickiego ________________________
Opole, dnia ___________________

_________________________________
Pieczęć i podpis przedstawiciela władz właściwego
polskiego związku sportowego, związku sportowego o zasięgu
ogólnokrajowym działającego w środowisku akademickim
lub właściwej organizacji krajowej
zajmującej się sportem niepełnosprawnych

Uwaga: Pieczęć i podpis przedstawiciela władz właściwego polskiego związku sportowego, związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym
działającego w środowisku akademickim lub właściwej organizacji krajowej zajmującej się sportem niepełnosprawnych mogą być
zamieszczone na niniejszym druku lub dostarczone w formie osobnego zaświadczenia

Akceptacja osiągnięcia sportowego
Akceptuję wyżej wymienione osiągnięcie sportowe uzyskane przez studenta w okresie
poprzedniego roku akademickiego _____________________
Opole,
________________________________

dnia

_____________
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Opole, dnia__________________

_______________________
podpis studenta

* niepotrzebne skreślić
** „Art. 307 1. Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz
za czyn uchybiający godności studenta. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez rektora i
komisję dyscyplinarną.”

Opinia komisji stypendialnej
Liczba punktów za średnią ocen, uzyskaną w poprzednim roku akademickim

_______________

Liczba punktów za osiągnięcia naukowe uzyskane w okresie poprzedniego roku akademickiego
______
Liczba punktów za osiągnięcia
akademickiego _______________

artystyczne

uzyskane

w

okresie

poprzedniego

roku

Liczba punktów za osiągnięcie sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym
uzyskane w okresie poprzedniego roku akademickiego _____________________
Razem ___________________

Komisja stypendialna rekomenduje przyznanie*/nieprzyznanie*

stypendium rektora na rok

akademicki _____/______ w wysokości ________________ zł miesięcznie, na okres od ___________
do ___________

Opole, dnia___________________________

______________________________________
podpisy członków komisji stypendialnej

* niepotrzebne skreślić

