
Data złożenia wniosku…………………………………….                                   Zał.  nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości,             

                                                                                                                    przyznawania  i wypłacania świadczeń pomocy                  

 Podpis pracownika dziekanatu/członka WKS………………………     materialnej dla studentów Akademii Morskiej 

                                                                                                                   w Gdyni z dnia 05.11.2014 r.          

 

 

                                       

W N I O S E K                                   

O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

w semestrze zimowym/letnim *) w roku akademickim 20....../20........ 

Dziekan/ Komisja Stypendialna Wydziału*)………………………………………………………….. 

Część I. Dane studenta (wypełnia student) 

Nazwisko i imię 

Kierunek studiów 

Poziom studiów **) I. stopnia                             

□ 3 letnie 

□ 3,5 letnie 

II. stopnia  

□ 1,5 roczne 

□ 2 letnie 

    
Forma studiów **)  □ stacjonarne 

□ niestacjonarne 

Rok studiów Nr albumu 

Adtres stałego zamieszkania 

Adres do korespondencji 

Adres e-mail Telefon   

Proszę o dokonanie przelewu stypendium na następujące konto bankowe: 

Nazwa i adres banku: 

Nr rachunku                           

(proszę podać pełny 26-cyfrowy numer konta) 

 

Część II. Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku    

     akademickim ………/………… 

            a)  za uzyskanie w poprzednim roku akademickim **): 

 

□ wysokiej średniej ocen,  

□ osiągnięć naukowych, 

□ osiągnięć artystycznych, 

□ wysokich wyników sportowych 

 

b)   na podstawie uzyskania tytułu: 

□ laureata olimpiady międzynarodowej    

□ laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim  

(w obu przypadkach dołączyć odpowiedni dokument, tylko studenci przyjęci na I rok 

studiów). 

 
OŚWIADCZENIE 

(nie dotyczy olimpijczyków - pkt II lit. b.) 

 
Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej  

z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) 

oświadczam, że:  

 

  moja średnia ocen uzyskana w roku akademickim ......../........     wynosi ............;  



 posiadam następujące osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe z roku ak. 20......./20.......; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty za 

średnią ocen 

Suma punktów za 

osiągnięcia naukowe 

Suma punktów za 

osiągnięcia artystyczne 

Punkty za 

wyniki sportowe 

Łączna liczba 

punktów 

     

 

 zapoznałem się z  Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów AM w Gdyni, obowiązującym w roku akademickim 20…./20…..  

 

 zapoznałem się z treścią art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  i oświadczam, że 

do dnia złożenia wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów nie ukończyłem innego kierunku studiów.  

 

 na potwierdzenie osiągnięć dołączam do wniosku następujące załączniki:  

…………………………………………..………………………………………...……….…………………………………  

…………………………………………..………………………………………...……….………………………………… 

…………………………………………..………………………………………...……….………………………………… 

……………………………………..………………………………………...……….………………………………………  

…………………………………………..………………………………………...……….………………………………… 

…………………………………………..………………………………………...……….………………………………… 

…………………………………………..………………………………………...……….………………………………… 

……………………………………..………………………………………...……….………………………………………  

…………………………………………..………………………………………...……….………………………………… 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Akademii Morskiej  

w Gdyni, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych 

studentów. 

            .......................................................                   …...........................................................................  

                                         data                                                               czytelny podpis studenta  

  

 Część III 

 

ŚREDNIA OCEN 

z przedmiotów objętych programem studiów w roku akademickim 20…./20….. 

 

Wypełnia pracownik dziekanatu 

Lp Osiągnięcia Punkty 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Średnia ocen końcowych  

Data zaliczenia semestru zimowego (data ostatnuiego wpisu)  

Data zaliczenia semestru letniego (data ostatnuiego wpisu)  

Podpis i imienna pieczątka pracownika dziekanatu 
 

 

 

  Część IV 

PODSUMOWANIE UZYSKANEJ PRZEZ STUDENTA LICZBY PUNKTOW 

I USTALENIE MIEJSCA NA LIŚCIE RANKINGOWEJ 

Wypełnia Wydziałowa Komisja Stytpendialna 

Punkty za średnią 

ocen 

Suma punktów za 

osiągnięcia naukowe 

Suma punktów za 

osiągnięcia artystyczne 

Punkty za 

wyniki sportowe 

Łączna liczba 

punktów 

     

Miejsce na liście rankingowej  

 

 

  Część V 

 OPINIA/REKOMENDACJA 

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Semestr zimowy/letni **) 
Przyznana kwota 

(zł/miesięcznie) 

Dziekan/WKS proponuje przyznać/nie przyznać**) stypendium 
 

Uzasadnienie odmowy przyznania stypendium ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………………. 

     data i podpis dziekana/przewodniczącego WKS 

                        

 

     *)    niepotrzebne skreślić 

     **) właściwe zaznaczyć 

 

 


