Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

WPŁYNĘŁO
Dnia

Nr albumu

Nr rejestru 2017/2018/

/SR
Symbol Wydziału: WNS/ WZwC/ WZwK/ WZwO/ WZwŻ

Podpis

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
CZĘŚĆ I. DANE OSOBOWE STUDENTA (wypełnia wnioskodawca)
Nazwisko i imię (wypełnić drukowanymi literami) ↓

Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) ↓

Forma studiów (zaznacz odpowiedni kwadrat) ↓
Stacjonarne

Niestacjonarne

I stopnia
licencjat

inżynier

Kierunek studiów ↓

Nr telefonu ↓

Jednolite
magisterskie

II stopnia

Rok studiów ↓

Semestr ↓

Obywatelstwo ↓

Adres e-mail ↓

CZĘŚĆ II. OSIĄGNIĘCIA STUDENTA (wypełnia wnioskodawca)
Proszę o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za (zaznacz odpowiedni kwadrat) ↓
Średnią ocen

Osiągnięcia naukowe

Osiągnięcia artystyczne

Osiągnięcia sportowe

Średnia ocen (wypełnia wnioskodawca)
Rodzaj osiągnięcia (wpisz średnią ocen)
Średnia arytmetyczna (wyliczona do 3 miejsca po przecinku) ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz
wszystkich uzyskanych zaliczeń w roku studiów poprzedzającym bezpośrednio wystąpienie z wnioskiem o
przyznanie stypendium.

,

Osiągnięcia naukowe (wypełnia wnioskodawca) uzyskane w roku studiów poprzedzającym rok ak. wystąpienia z wnioskiem
Rodzaj osiągnięcia (zaznacz odpowiedni kwadrat)
Zajęcie od I do III miejsca w konkursie o zasięgu międzynarodowym
Konkursy
naukowe

Zajęcie od I do III miejsca w konkursie o zasięgu ogólnopolskim
Zajęcie od I do III miejsca w konkursie uczelnianym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym

Publikacje
naukowe

Artykuł naukowy w pracy zbiorowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie nierecenzowanym
Artykuł popularnonaukowy, np. sprawozdanie, recenzja, wstęp

Badania
naukowe

Udział w badaniach własnych, statutowych, projektach badawczych wykonywanych w ramach katedr lub innych
zespołów badawczych
Konferencja międzynarodowa

Konferencje
naukowe

Konferencja ogólnopolska
Konferencja uczelniana

Stypendium
zagraniczne

Uczestnictwo w wymianie naukowej międzynarodowej, np. ERASMUS

Strona 1 z 4

Osiągnięcia artystyczne (wypełnia wnioskodawca) uzyskane w roku studiów poprzedzającym rok ak. wystąpienia z wnioskiem
Rodzaj osiągnięcia (zaznacz odpowiedni kwadrat)
Zajęcie od I do III miejsca (drużynowo lub indywidualnie) w konkursach, festiwalach, przeglądach o zasięgu międzynarodowym
Zajęcie od I do III miejsca (drużynowo lub indywidualnie) w konkursach, festiwalach, przeglądach o zasięgu ogólnopolskim
Zajęcie od I do III miejsca (drużynowo lub indywidualnie) w konkursach, festiwalach, przeglądach o zasięgu lokalnym
Publikacja/ upowszechnienie osiągnięć artystycznych o zasięgu międzynarodowym
Publikacja/ upowszechnienie osiągnięć artystycznych o zasięgu ogólnopolskim
Publikacja/ upowszechnienie osiągnięć artystycznych o zasięgu lokalnym

Osiągnięcia sportowe (wypełnia wnioskodawca) uzyskane w roku studiów poprzedzającym rok ak. wystąpienie z wnioskiem
Rodzaj osiągnięcia (zaznacz odpowiedni kwadrat)
Kategoria A
Zajęcie od I do III (drużynowo lub indywidualnie) w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Uniwersjadach, Mistrzostwach
Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy,
Akademickich Mistrzostwach Polski, Akademickim Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych typów uczelni,
Międzynarodowych Turniejach Szkół Wyższych
Kategoria B
Zajęcie od IV do VI miejsca (drużynowo lub indywidualnie) w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Uniwersjadach,
Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich
Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Polski, Akademickim Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych
typów uczelni, Międzynarodowych Turniejach Szkół Wyższych
Kategoria C
Zajęcie od I do VI miejsca (drużynowo lub indywidualnie) w Akademickich Mistrzostwach Śląska, mistrzostwach województwa
śląskiego, rozgrywkach regionalnych – w minimum 2 dyscyplinach sportowych lub zajęcie od I do VI miejsca w Pucharze Polski
Kategoria D
Zajęcie od I do III miejsca (drużynowo lub indywidualnie) w uczelnianych zawodach sportowych – w minimum 3 dyscyplinach
sportowych

CZĘŚĆ III. OŚWIADCZENIE STUDENTA (wypełnia wnioskodawca)
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych – aż do wydalenia mnie z Uczelni włącznie
i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej pomocy materialnej - oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.
nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przyznanego mi stypendium.
Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji.
Oświadczam, że nie zostałem ukarany karą dyscyplinarną przez uczelnianą komisję dyscyplinarną albo sąd koleżeński samorządu
studenckiego za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta.
Stosownie do art. 186 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn.
zm.) oświadczam, że nie pobieram stypendium rektora dla najlepszych studentów na innym kierunku niż wskazany przeze mnie w niniejszym
wniosku.

Miejscowość, data ↓

Czytelny podpis wnioskodawcy ↓

POUCZENIE
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student z tytułu uzyskania za rok studiów średniej ocen na poziomie
minimalnym 4,4 lub z tytułu średniej ocen na poziomie 4,4 wraz z osiągnięciami naukowymi i/lub artystycznymi lub z tytułu uzyskania wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, z zastrzeżeniem zaliczenia roku studiów.
Sposób dokumentowania osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych określa załącznik nr 7 do regulaminu przyznawania bezzwrotnej
pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
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CZĘŚĆ IV. ŁĄCZNA LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW (wypełnia komisja stypendialna)
- z tytułu uzyskania za poprzedni rok studiów średniej ocen na poziomie minimalnym 4,4 (punkty uzyskane za średnią ocen
będą stanowiły iloczyn średniej ocen wyliczonej do 3 miejsca po przecinku i liczby 100)*
Rodzaj osiągnięć
Średnia ocen na poziomie minimalnym 4,4 (średnia ocen x 100 pkt.)

Liczba punktów przyznanych
przez komisję stypendialną
……………… pkt.

- z tytułu uzyskania za poprzedni rok studiów średniej ocen na poziomie minimalnym 4,4 wraz z osiągnięciami naukowymi
i/lub artystycznymi (liczba punktów przyznanych za średnią ocen może zostać zwiększona poprzez zsumowanie z punktami
odpowiadającymi osiągnięciom naukowym i/lub artystycznym)*
Rodzaj osiągnięć
Średnia ocen na poziomie minimalnym 4,4 (średnia ocen x 100 pkt.)
Osiągnięcia naukowe (liczba punktów przyznawana jest na podstawie załącznika nr 7 do regulaminu)
Osiągnięcia artystyczne (liczba punktów przyznawana jest na podstawie załącznika nr 7 do regulaminu)
Średnia ocen na poziomie minimalnym 4,4 wraz z osiągnięciami naukowymi i/lub artystycznymi

Liczba punktów przyznanych
przez komisję stypendialną
……………… pkt.
……………… pkt.
……………… pkt.

……………… pkt.

- z tytułu uzyskania wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym*
Rodzaj osiągnięć
Wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (liczba punktów
przyznawana jest na podstawie załącznika nr 7 do regulaminu)

Liczba punktów przyznanych
przez komisję stypendialną
……………… pkt.

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ STYPENDIALNĄ: ………………….…… pkt.

* niepotrzebne skreślić
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DEKLARACJA PŁATNOŚCI STYPENDIUM
(wnioskodawca wypełnia część A lub część B)

CZĘŚĆ A – wniosek o przekazanie stypendium na konto bankowe
………………………………., dnia ..................... r.
Miejscowość

...............................................
(Nazwisko i mię)

...............................................
(Adres zamieszkania)

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

Wyższa Szkoła Biznesu

Kierunek:................................

w Dąbrowie Górniczej

Rok studiów:......Semestr:......

Ul. Cieplaka 1c

Nr albumu:..............................

41-300 Dąbrowa Górnicza

Wnoszę o przekazanie przyznanego(ej) mi w semestrze zimowym / letnim* roku akad. 2017/2018
stypendium socjalnego*/ stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości*/ specjalnego dla osób
niepełnosprawnych*/ stypendium Rektora dla najlepszych studentów*/ zapomogi* na moje konto bankowe:
Nazwa banku: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nr rachunku bankowego
................................................
czytelny podpis studenta

UWAGA!!! – musi to być indywidualne konto studenta; jeśli podane konto należy do innej osoby bank zwróci przelew

CZĘŚĆ B - wniosek o zaliczenie stypendium na poczet zobowiązań finansowych wobec Uczelni
………………………………., dnia ..................... r.
...............................................

Miejscowość

(Nazwisko i mię)

...............................................
(Adres zamieszkania)

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

Wyższa Szkoła Biznesu

Kierunek:................................

w Dąbrowie Górniczej

Rok studiów:......Semestr:......

Ul. Cieplaka 1c

Nr albumu:..............................

41-300 Dąbrowa Górnicza

Wnoszę o zaliczenie przyznanego mi w semestrze zimowym / letnim* roku ak. 2017/2018 stypendium
socjalnego*/ stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości*/ specjalnego dla osób niepełnosprawnych*/
stypendium Rektora dla najlepszych studentów*/ zapomogi* na poczet moich zobowiązań finansowych wobec Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

................................................
* niepotrzebne skreślić

czytelny podpis studenta
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Nazwisko i imię (wypełnić drukowanymi literami) ↓

Adres zamieszkania ↓

Nr albumu ↓

Tryb studiów ↓
STACJONARNE/NIESTACJONARNE*

Poziom studiów ↓
STUDIA I STOPNIA/II STOPNIA/JEDNOLITE MGR

Oświadczenie
W związku z ubieganiem się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej oświadczam, iż
w roku akademickim 2017 / 2018 nie pobieram na więcej niż jednym kierunku studiów
(w tym także na innej uczelni) świadczeń pomocy materialnej, o których mowa
w art. 173 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2005 Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), tj.: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w
zwiększonej wysokości, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium
rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Ponadto świadomy(a) odpowiedzialności karnej - Kodeks karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. z późn.
zm.) oraz dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych – aż do wydalenia mnie z Uczelni włącznie i
obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej pomocy materialnej - oświadczam, że:

(Proszę zaznaczyć dwa właściwe stwierdzenia)
1) nie ukończyłem(łam) jeszcze studiów pierwszego stopnia ani jednolitych magisterskich na żadnej
uczelni,
2) ukończyłem(łam) studia pierwszego stopnia i kontynuuję kształcenie w celu uzyskania tytułu
zawodowego magistra,
3) posiadam już tytuł zawodowy magistra,
4) nie posiadam jeszcze tytułu zawodowego magistra.

Miejscowość, data ↓

Czytelny podpis wnioskodawcy ↓
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POUCZENIE
USTAWA
z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym
Wyciąg
Przepisy dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Art. 184. [Okres pobierania stypendium]
1. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 w danym roku
akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres
do pięciu miesięcy.
2. Stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3, są przyznawane na semestr lub na rok akademicki, a
stypendium ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt na rok akademicki,
z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.
3. Stypendia, o których mowa w art. 173 są wypłacane co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo nie później niż 15 grudnia danego roku.
4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne,
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych
studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta
kierunku studiów. Studentowi, który po
+ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują
świadczenia, o których mowa w art. 173, 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.
5. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 i 3, nie może być
większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o
wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
6. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na
więcej niż jednym kierunku.
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