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Załącznik nr 4  

do Regulaminu Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce Akademii WSB 
 
 

 
Z A Ś W I A D C Z E N I E  

do wniosku o przyznanie Specjalnego Stypendium za Wyniki w Nauce Akademii WSB 

 

Imię i nazwisko  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nr albumu ……………………………………. Kierunek studiów ………………………………………………………………………………... 

Rok/ semestr  ……………………………….. Tryb studiów …………………………………………………………………………………… 

 

KOŁA NAUKOWE (łącznie nie więcej niż 50 pkt.) 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce Akademii WSB. Na podstawie 
uprawnień wynikających z w/w regulaminu przyznaję następującą liczbę punktów: 

 
1) Student jest aktywnym członkiem Zarządu koła naukowego (nazwa koła naukowego, okres przynależności do 

Zarządu koła, pełniona funkcja): 
 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 

  Liczba przyznanych punktów: .................... (5-20 pkt.)       
     

 lub student jest aktywnym członkiem koła naukowego (nazwa koła naukowego, okres przynależności do koła, 
opis pracy wykonanej w ramach koła):  

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

 Liczba przyznanych punktów: .................... (5-10 pkt.)   

2) Student aktywnie uczestniczy w projektach badawczych koła naukowego: 

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

 Liczba przyznanych punktów: .................... (5-10 pkt. za każdy projekt, jednak nie więcej 20pkt.)  
 
3) Student jest organizatorem seminariów/ konferencji przewidzianych w harmonogramie pracy koła naukowego 

(data i miejsce, nazwa seminarium/ konferencji): 

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

  Liczba przyznanych punktów: .................... (5- 20 pkt.)  

  

4) Student napisał i wygłosił referat na seminarium/ konferencji organizowanej przez koło naukowe (data i miejsce, 
nazwa seminarium/ konferencji, tytuł referatu): 

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

 Liczba przyznanych punktów: .................... (5-10 pkt. za każdy referat, jednak nie więcej niż 20 pkt.) 

5) Student napisał i wygłosił referat na forum koła naukowego (data wygłoszenia referatu, tytuł referatu): 

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

Liczba przyznanych punktów: .................... (1-5 pkt. za każdy referat, jednak nie więcej niż 10 pkt.) 

OGÓŁEM LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW: .................. 

Dąbrowa Górnicza, dnia ............................................    .............................................................. 
                                                                                                                     Podpis opiekuna koła naukowego 
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2. KONFERENCJE NAUKOWE (łącznie nie więcej niż 40 pkt.) 
 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce Akademii WSB. Na 

podstawie uprawnień wynikających z w/w regulaminu przyznaję następującą liczbę punktów: 

1) Przygotowanie referatu naukowego, który został wygłoszony na konferencji naukowej: 

a) uczelnianej (data i miejsce, nazwa konferencji, charakter uczestnictwa, tytuł referatu): 

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

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

Liczba przyznanych punktów: .................... (5- 30 pkt.)  

b) pozauczelnianej (data i miejsce, nazwa konferencji, charakter uczestnictwa, tytuł referatu): 

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

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

Liczba przyznanych punktów: .................... (5- 40 pkt.)  

OGÓŁEM LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW: .................. 

  Dąbrowa Górnicza, dnia ............................................    …………………………………… 
             Podpis opiekuna naukowego  

 
3. BADANIA NAUKOWE (łącznie nie więcej niż 60 pkt.) 
 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce Akademii WSB. Na 

podstawie uprawnień wynikających z w/w regulaminu przyznaję następującą liczbę punktów: 

1) Prowadzenie badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Udział w badaniach własnych, 
statutowych, projektach badawczych wykonywanych w ramach katedr lub innych zespołów badawczych (liczba 
punktów jest uzależniona od stopnia wkładu pracy i samodzielności studenta): 

 
a) udział studenta w pierwszym etapie procesu badawczego - założenia badawcze, konstrukcja narzędzi 

badawczych (okres i miejsce prowadzenia badań, opis wykonywanej pracy): 

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

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

Liczba przyznanych punktów: .................... (5-20 pkt.)   
 
b) udział studenta w drugim etapie procesu badawczego - proces zbierania informacji (okres i miejsce 

 prowadzenia badań, opis wykonywanej pracy): 

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

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

 Liczba przyznanych punktów: .................... (5-20 pkt.)   
 

c) udział studenta w trzecim i czwartym etapie procesu - analiza wyników i komunikowanie wyników (okres  
i miejsce prowadzenia badań, opis wykonywanej pracy): 

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

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

Liczba przyznanych punktów: .................... (5-20 pkt.)   

OGÓŁEM LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW: .................. 

  Dąbrowa Górnicza, dnia ............................................    …………………………………… 
             Podpis opiekuna naukowego  
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4.  STYPENDIA ZAGRANICZNE (łącznie nie więcej niż 50 pkt.) 
 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce Akademii WSB. Na 

podstawie uprawnień wynikających z w/w regulaminu przyznaję następującą liczbę punktów: 

5) Odbycie zagranicznego stypendium dydaktycznego - liczba punktów jest uzależniona od czasu pobytu, 
zaliczonych kursów (okres odbywania stypendium, nazwa ośrodka akademickiego, opis współpracy): 

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

  Liczba przyznanych punktów: .................... (5-20 pkt.)   
 

6) Odbycie zagranicznego stypendium naukowego - należy przedstawić opinię opiekuna naukowego studenta  
z uczelni goszczącej (okres odbywania stypendium, nazwa ośrodka naukowego, opis współpracy): 

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

  Liczba przyznanych punktów: .................... (5-30 pkt.)   

OGÓŁEM LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW: ..................  

  Dąbrowa Górnicza, dnia ............................................    …………………………………… 
                        Podpis Dziekana                                                 

                       

5. PUBLIKACJE NAUKOWE (łącznie nie więcej niż 70 pkt.) 
  Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce Akademii WSB. Na 

podstawie uprawnień wynikających z w/w regulaminu przyznaję następującą liczbę punktów: 

1) Przygotowanie publikacji naukowej, która została przyjęta do druku lub została wydana w wydawnictwie 
polskojęzycznym (tytuł publikacji, data i miejsce wydania lub przyjęcia do druku): 

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

 Liczba przyznanych punktów: .................... (20-30 pkt.)   

2) Przygotowanie publikacji naukowej, która została przyjęta do druku lub została wydana w wydawnictwie 
obcojęzycznym (tytuł publikacji, data i miejsce wydania lub przyjęcia do druku): 

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

 Liczba przyznanych punktów: .................... (30-40 pkt.)   

 OGÓŁEM LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW: .................. 

  Dąbrowa Górnicza, dnia ............................................    …………………………………… 
             Podpis opiekuna naukowego  
  

6. STUDIA NA WIĘCEJ NIŻ  JEDNYM  KIERUNKU STUDIÓW  LUB  SPECJALNOŚCI (łącznie nie więcej niż 25 pkt.) 
 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce Akademii WSB. Na 

podstawie uprawnień wynikających z w/w regulaminu przyznaję następującą liczbę punktów: 

1) Student studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów w Akademii WSB (data rozpoczęcia studiów na drugim 
kierunku, nazwa kierunku, zaliczony semestr studiów): 

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

Liczba przyznanych punktów: .................... (15 pkt. za każdy dodatkowy kierunek)    
 

2) Student studiuje na więcej niż jednej specjalności studiów w Akademii WSB (data rozpoczęcia studiów na 
drugiej specjalności, nazwa specjalności, zaliczony semestr studiów): 

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

Liczba przyznanych punktów: ....................(10 pkt. za każdą dodatkową specjalność)    
  
 

OGÓŁEM LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW: .................. 
   
 
Dąbrowa Górnicza, dnia ............................................     …………………………………… 

            Podpis Kierownika Dziekanatu 
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7. KONKURSY NAUKOWE (łącznie nie więcej niż 75 pkt.) 
 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce Akademii WSB. Na 

podstawie uprawnień wynikających z w/w regulaminu przyznaję następującą liczbę punktów: 

1) Udział w konkursie ogólnopolskim lub międzynarodowym - liczba punktów jest uzależniona od rangi konkursu, 
zgodności tematyki konkursu z profilem uczelni (data i miejsce, nazwa konkursu): 

a) student został laureatem lub był w zespole laureatów (miejsca 1-3) 

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

Liczba przyznanych punktów: .................... (5-30 pkt.)  
  

b) student nie został laureatem 

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

Liczba przyznanych punktów: .................... (5-15 pkt.)   
 

2) Udział w konkursie uczelnianym organizowanym przez Akademię WSB (data  
i miejsce, nazwa konkursu): 

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

a) student został laureatem lub był w zespole laureatów (miejsca 1-3) 

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

  Liczba przyznanych punktów: .................... (5-20 pkt.)   
 

b) student nie został laureatem 

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

Liczba przyznanych punktów: .................... (5-10 pkt.)   

OGÓŁEM LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW: ................. 

  Dąbrowa Górnicza, dnia ............................................    ………………………………………. 
               Podpis Prorektora ds. Studenckich 

 

8. INNE PROJEKTY NAUKOWE, BADAWCZE I ROZWOJOWE (nie więcej niż 60 pkt.) 
 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Specjalnego Systemu Stypendiów za Wyniki w Nauce Akademii WSB. Na 

podstawie uprawnień wynikających z w/w regulaminu przyznaję następującą liczbę punktów: 

1) Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie projektów, programów, akcji, szkoleń mających na celu 
zaangażowanie środowiska studenckiego w działania na rzecz: 

 

a) podnoszenia kwalifikacji oraz kształcenia ustawicznego (data i miejsce, opis działalności): 
 

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

Liczba przyznanych punktów: .................... (5-30 pkt.)   
 

b) popularyzacji oraz promocji nauki, kultury i sztuki (data i miejsce, opis działalności): 
 
.................................................................................................................................................................................................................... 

Liczba przyznanych punktów: .................... (5-30 pkt.)   

OGÓŁEM LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW: .................. 

  Dąbrowa Górnicza, dnia ............................................    …………………………………… 
                      Podpis Prorektora ds. Studenckich 

 


