Załącznik nr 4 do Regulaminu
z dnia 22 września 2017r.

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI (drukować dwustronnie)
Data złożenia i podpis osoby
przyjmującej:
………………………………
Zarejestrowano pod numerem:
………………………………
WNIOSEK
do Odwoławczej Komisji Stypendialnej
o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

CZĘŚĆ I
1.

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20........./20........

2.

Dane wnioskodawcy:

Imię(imiona) i Nazwisko

Dokładna data urodzenia, miejsce urodzenia

Specjalność 1

3.

rok studiów

nr albumu

semestr

Adres zameldowania/do korespondencji

Ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość zamieszkania

Kod pocztowy, miejscowość

Numer telefonu

E-mail

TAK / NIE 2

4.

Otrzymałem/am już wcześniej stypendia w WSAP :

5.

Pobierałem/am stypendia przez następujące semestry : ………………………………..

6.

Ubiegam się również o3:

(jeśli tak proszę wypełnić punkt 5)

 stypendium socjalne
 zapomogę
 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
7.

Proszę o dokonanie przelewu przyznanego mi stypendium na podany niżej nr konta, którego jestem właścicielem4.

1

dotyczy wyłącznie studentów III roku
niepotrzebne skreślić
3
właściwe zaznaczyć
4
każdy student podaje swój numer konta. Osoby, których konto uległo zmianie lub składają wniosek po raz pierwszy do wniosku
załączają potwierdzenie z banku.
2

1
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CZĘŚĆ II

8.
ocen:

Ustalenie ilości punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki sportowe oraz wysoką średnią

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB
SPORTOWE, KTÓRE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

PUNKTY

Średnia ocen
1

Średnia 4,0 lub wyższa x10 (punkty zaokrąglone do dwóch
miejsc po przecinku)

Osiągnięcia naukowe
publikacja książki o charakterze naukowym
publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym

2

3

czynny udział w konferencjach sympozjach, sesjach
naukowych
miejsce medalowe w naukowych konkursach,
festiwalach lub olimpiadach
zakwalifikowanie się do finałów w naukowych
konkursach, festiwalach lub olimpiadach
udział w eliminacjach do naukowych konkursów,
festiwali lub olimpiad
Osiągnięcia artystyczne
publikacja książki artystycznej
zamieszczenie dzieła artystycznego w publikacji
zbiorowej
miejsce medalowe w artystycznych konkursach,
festiwalach lub olimpiadach
udział w konkursach artystycznych, festiwalach lub
olimpiadach
Osiągnięcia sportowe

4

zajęcie medalowego miejsca w zawodach rangi
Mistrzostw Kontynentu lub Świata
zakwalifikowanie się do zawodów rangi Mistrzostw
Kontynentu lub Świata
zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski,
Pucharze Polski lub innych ogólnopolskich zawodach
sportowych
udział w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub
innych ogólnopolskich zawodach sportowych
posiadanie statusu członka kadry narodowej
Średnia ocen dla studentów ubiegających się o
stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu
osiągnięć naukowych, artystycznych lub za wysokie
wyniki sportowe, nie mniejsza niż 3,00(przemnożona przez
współczynnik 10, punkty zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku)

Suma punktów
2

Załącznik nr 4 do Regulaminu
z dnia 22 września 2017r.

CZĘŚĆ III
OŚWIADCZENIA STUDENTA do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
9. Oświadczam, że właściwe zakreślić:
1) nie złożyłem(am) wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, nie pobieram i nie będę
pobierał(a) tego stypendium na innej uczelni niż Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
2) równocześnie jestem studentem(ką) innej uczelni ………………………………………………………………..
(nazwa uczeni i kierunku)
3) ukończyłem(am) studia wyższe ……………………………………………………………………………………..
(data ukończenia i nazwa uczelni)
4) nie ukończyłem(am) studiów wyższych,
5) jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służb państwowych,
6) nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służb
państwowych,
7) zapoznałem(am) się z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce,
8) zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu pomocy materialnej i wyrażam zgodę na
potrącenie świadczeń nienależnie pobranych z otrzymanych stypendiów,
9) podane przeze mnie informacje i załączone dokumenty są prawdziwe, jestem świadomy(a)odpowiedzialności
karnej za fałszywe zeznania z art.233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny oraz odpowiedzialności
cywilnej z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny za szkodę wyrządzoną niezgodnym
z prawdą oświadczeniem,
10) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę
Administracji Publicznej w Ostrołęce danych zawartych w niniejszym wniosku oraz złożonych do wniosku
dokumentach.

Ostrołęka, dnia .........................

...................................................................
własnoręczny podpis studenta
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CZĘŚĆ IV
(WYPEŁNIA OKS)
Odwoławcza Komisja Stypendialna WSAP postanowiła:
1. Nie przyznać stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim ………/………. z powodu
 niewystarczającej ilości punktów .......................
 inne (dokładnie wyjaśnić przyczynę odmowy w uzasadnieniu poniżej)
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Przyznać stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim …………./…………:
Potwierdzenie
średniej ocen przez
pracownika Uczelni`

........................
Średnia

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

Uznane osiągnięcia(wymienić)

Ilość punktów

Podpis pracownika

Średnia ocen

Osiągnięcia naukowe

Osiągnięcia
artystyczne

Wyniki sportowe

Suma punktów
Suma uznanych
punktów - progi
Próg

40,00 –

45,01 –

47,51 –

50,01 –

60,01 –

70,01 i

45,00

47,50

50,00

60,00

70,00

więcej

VI

V

IV

III

II

I

Wysokość
przyznanego
stypendium

………………………………………………
Przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Ostrołęka, dnia ……………………………. r.
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