Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku o stypendium ministra
1. Informacje zawarte w pkt 1-10 wypełnia student. Powinny one dotyczyć danego kierunku
studiów, a w przypadku studiów międzykierunkowych lub indywidualnych – danych studiów.
2. W pkt. 3 należy podać nazwę kierunku studiów, a w przypadku studiów
międzykierunkowych lub indywidualnych – nazwę programu i realizowanych w jego ramach
kierunków studiów.
3. W pkt. 4 wniosku należy podać datę rozpoczęcia studiów na danym kierunku (wskazanym
w pkt. 3 wniosku). W przypadku studiów dwustopniowych na tym kierunku należy podać
datę rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia.
4. W pkt. 5 wniosku należy podać rok i poziom studiów zaliczony w roku akademickim
2012/2013.
5. W pkt. 6 wniosku należy podać rok i poziom studiów rozpoczętych w roku akademickim
2013/2014.
6. W pkt. 7 wniosku należy podać planowany termin ukończenia studiów na danym kierunku
– zgodny z regulaminem studiów.
7. W pkt. 8 wniosku należy wymienić dotychczas uzyskane stypendia ministra oraz inne
stypendia, w tym przyznawane przez uczelnie.
8. Pkt. 9.1. wniosku należy wypełnić jedynie w przypadku, kiedy średnia ocen klasyfikowała
studenta do grupy 5% najlepszych na danym kierunku. W tym punkcie należy podać
arytmetyczną średnią ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskaną w trakcie ostatniego zaliczonego
w roku akademickim 2012/2013 roku studiów (wskazanego w pkt. 5 wniosku).
9. Pkt. 9.2. wniosku należy wypełnić jedynie w przypadku, kiedy średnia ocen klasyfikowała
studenta do grupy 5% najlepszych na danym kierunku. W tym punkcie należy podać
wszystkie przedmioty realizowane w trakcie ostatniego zaliczonego roku studiów
(wskazanego w pkt. 5 wniosku) wraz z ocenami z egzaminów i zaliczeń.
10. W pkt. 10.1 należy podać osiągnięcia usystematyzowane według kategorii wybitnych
osiągnięć (poza sportowymi) w następującym układzie:

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
Kategoria osiągnięć nr 1
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …
Kategoria osiągnięć nr 2
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
Kategoria osiągnięć nr 1
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …
Kategoria osiągnięć nr 2
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …

Ważne!




Każde z osiągnięć w ramach danej kategorii należy oznaczyć kolejną literą alfabetu;
Wszelkie daty należy podać w formacie dzień-miesiąc-rok;
Osiągnięcia należy opisać i potwierdzić w następujący sposób:

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:
Kategoria
Schemat opisu osiągnięć
Rodzaj
osiągnięć
potwierdzenia
Publikacje
naukowe w
recenzowanych
 tytuł publikacji (artykułu/rozdziału/książki),
 zaświadczenie
czasopismach
 miejsce publikacji (nazwa czasopisma/tytuł
wydawcy lub
naukowych o
książki),
 kopia stron
zasięgu co
 rodzaj publikacji (artykuł w
zawierających
najmniej
czasopiśmie/publikacja książkowa/monografia/
nazwisko
krajowym lub
publikacja pokonferencyjna/redakcja
autora, tytuł
publikacje
merytoryczna, etc.),
publikacji,
naukowe w
 język publikacji,
nazwę
formie książki
 autorstwo (jedyny autor/współautorstwo –
czasopisma
procentowy wkład),
lub książki,
 wydawnictwo,
miejsce i datę
 data publikacji (data druku/data dostępu),
wydania, nr
 numer ISBN, ISSN (jeżeli nadany).
ISBN lub
ISSN.

Udział w
projektach
badawczych
prowadzonych
przez uczelnię
lub we
współpracy
z innymi
ośrodkami
akademickimi
lub naukowymi
Autorstwo lub
współautorstwo
patentu lub
wzoru
użytkowego













okres uczestnictwa w projekcie,
nazwa jednostki uczelni lub nazwa instytucji
prowadzącej projekt,
pełniona funkcja w projekcie (kierownik
projektu/główny wykonawca/wykonawca,
etc.),
opis wykonywanych zadań,
cel i efekty udziału lub współpracy.



nazwa i opis przedmiotu patentu lub wzoru
użytkowego,
etap prac lub data i miejsce rejestracji,
zasięg rejestracji (krajowy/międzynarodowy),
autorstwo (jedyny autor/współautorstwo –
procentowy wkład).









Wystąpienia na
konferencjach
naukowych









data i miejsce konferencji,
nazwa konferencji,
zasięg konferencji
(zagraniczna/międzynarodowa/ogólnopolska/śr
odowiskowa, etc.),
rodzaj wystąpienia (wygłoszony
referat/przedstawiona prezentacja, etc.)
tytuł wystąpienia,
samodzielność wystąpienia
(indywidualne/grupowe – procentowy wkład).







zaświadczenie
instytucji
prowadzącej
projekt lub
zaświadczenie
kierownika
projektu.

zaświadczenie
urzędu
patentowego
lub
wyciąg z
ewidencji
patentowej
lub
zaświadczenie
instytucji
nadzorującej
prace nad
patentem lub
wzorem
użytkowym.

zaświadczenie
organizatora
konferencji
lub
kopia
materiału
pokonferencyj
nego
zawierającego
nazwisko
osoby
występującej
lub
dyplom
(certyfikat)
z konferencji.

Nagrody i
wyróżnienia w
konkursach o
zasięgu
międzynarodow
ym










data i miejsce uzyskania nagrody lub
wyróżnienia,
nazwa konkursu,
uzyskane miejsce,
rodzaj nagrody lub wyróżnienia
(indywidualne/grupowe),
liczba uczestników konkursu,
nazwa organizatora konkursu.



zaświadczenie
organizatora
konkursu lub
dyplom
(certyfikat).

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:

Kategoria osiągnięć
Wybitne dzieła
artystyczne, w tym
plastyczne, muzyczne,
teatralne

Schemat opisu osiągnięć








Udział w projektach
artystycznych
prowadzonych przez
uczelnię lub we
współpracy z innym
ośrodkiem akademickim
lub kulturalnym









Rodzaj potwierdzenia

tytuł dzieła artystycznego
(pracy plastycznej/utworu
muzycznego/ sztuki
teatralnej, etc.),
miejsce publikacji lub
prezentacji (nazwa
wystawy/galerii/teatru/
koncertu, etc.),
dokładna data prezentacji
dzieła lub publikacji dzieła,
numer ISAN (jeśli nadany).



okres uczestnictwa w
projekcie,
nazwa jednostki uczelni lub
nazwa instytucji
prowadzącej projekt
artystyczny,
pełniona funkcja w projekcie
(kierownik projektu/główny
wykonawca/wykonawca,
etc.),
opis wykonywanych zadań,
cel i efekty udziału lub
współpracy.









zaświadczenie
wydawcy lub
zaświadczenie
organizatora
(kuratora) lub
kopia (zdjęcie) dzieła
artystycznego

zaświadczenie
instytucji prowadzącej
projekt artystyczny
lub
zaświadczenie
kierownika
artystycznego
projektu.

Autorstwo lub
współautorstwo patentu
lub wzoru użytkowego







Nagrody w konkursach o
zasięgu
międzynarodowym








nazwa i opis przedmiotu
patentu lub wzoru
użytkowego,
etap prac lub data i miejsce
rejestracji,
zasięg rejestracji
(krajowy/międzynarodowy),
autorstwo (jedyny
autor/współautorstwo –
procentowy wkład).



data i miejsce uzyskania
nagrody,
nazwa konkursu,
uzyskane miejsce,
rodzaj nagrody
(indywidualna/grupowa),
liczba uczestników
konkursu,
nazwa organizatora
konkursu.








zaświadczenie urzędu
patentowego lub
wyciąg z ewidencji
patentowej lub
zaświadczenie
instytucji nadzorującej
prace nad patentem
lub wzorem
użytkowym.

zaświadczenie
organizatora konkursu
lub
dyplom (certyfikat).

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

Kategoria osiągnięć









udział w igrzyskach
olimpijskich,
udział w mistrzostwach
świata,
1–5 miejsce w mistrzostwach
Europy,
1–5 miejsce w akademickich
mistrzostwach świata,
1–5 miejsce w akademickich
mistrzostwach Europy,
1–5 miejsce w uniwersjadzie,
osiągnięcia w ww. zawodach
organizowanych dla osób
niepełnosprawnych.

Schemat opisu osiągnięć








Rodzaj potwierdzenia
Zaświadczenie
właściwego polskiego
związku sportowego,
data zawodów,
uzyskane miejsce w a w przypadku
mistrzostw akademickich
zawodach,
– zaświadczenie AZS.
indywidualnie czy
drużynowo,
nazwa zawodów,
dyscyplina sportowa,
kategoria wiekowa.

W pkt. 10.1 wniosku nie należy podawać osiągnięć spoza katalogu wybitnych osiągnięć, np.
pracy badawczej w kole naukowym, publikacji w toku (w druku, w recenzji), biernego
udziału w konferencjach naukowych, wyników sportowych uzyskanych w mistrzostwach
Polski, etc. Mogą być one ewentualnie ujęte w pkt. 10.2.
11. W pkt. 10.2 można podać informacje dodatkowe, np. posiadane tytuły zawodowe,
członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach o charakterze naukowym,
artystycznym lub sportowym, posiadane certyfikaty, a także inne osiągnięcia niestanowiące
wybitnych osiągnięć wymienionych w § 2 ust. 2–4 rozporządzenia.

