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Załącznik nr 9 

 

Siedlce, dn. …………………….. 

 

Rektor 

Collegium Mazovia  

Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  STYPENDIUM  
REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

na semestr…………rok akademicki 20……..../20............ 
 

I. Dane studenta 

nazwisko: ………………………………….……….…. imię: …………………………………………. 

nr albumu: ………………..………… nr PESEL: ………….…………………………...…………… 

 

II. Dane dotyczące konta bankowego 

Imię i nazwisko właściciela konta: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Adres właściciela konta, na które będzie wpłacane stypendium: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa banku: 

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

Nr rachunku bankowego: 
                          

 

III. Wniosek studenta 

 Wnioskuję o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 20…......./20 …….. 

z tytułu (zaznaczyć znakiem „X” wybrane kategorie): 

□ wysokiej średniej ocen; 

□ osiągnięć naukowych; 

□ osiągnięć artystycznych; 

□ wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; 

□ osiągnięcia olimpiad międzynarodowych i przedmiotowych 

 Tytuł zawodowy licencjata/inżyniera  uzyskałem w dniu …………………………… (dotyczy studentów II stopnia) 

 

…………………………… 
data i podpis studenta  

  

 Uzyskana średnia ocen w ostatnim roku studiów wynosiła …………………………. (wypełnia pracownik dziekanatu) 

 

       …………………………….       …………………………… 
           pieczęć uczelni                               podpis pracownika uczelni 

 

 

Rok akademicki: 20 ............./20.................. 

Nr wniosku: DZ.4561-...........(1)…../20...... 

Wpłynęło dnia: ...............-...............-20-......... r. 

Ilość załączników: .............................................. 

Podpis osoby przyjmującej: .............................. 



* - niepotrzebne skreślić  2 z 2 

IV. Do wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy/letni* 
roku akademickiego 20…./….. dołączam załączniki: 
 
 
Lp Rodzaj załącznika Liczba (szt) 

1 Osiągnięcia naukowe  

2 Osiągnięcia artystyczne  

3 Osiągnięcia sportowe  

4 Osiągnięcia olimpiad międzynarodowych i przedmiotowych  

5 Zaświadczenie o średniej ocen ( studentów II stopnia z innej Uczelni)  

 

 

 …………………………… 
data i podpis studenta  

 

V. Klasyfikacja wniosku 

Sprawdzono wniosek pod względem formalnym i merytorycznym. 
 
………………………………………………….. 

miejscowość data i czytelny podpis pracownika Uczelni 

Liczba uzyskanych punktów z tytułu: 
ŚREDNIEJ OCEN OSIĄGNIĘĆ 

NAUKOWYCH 
OSIĄGNIĘĆ 
ARTYSTYCZNYCH 

OSIĄGNIĘĆ 
SOPORTOWYCH 

OSIĄGNIĘĆ OLIMIAD 
MIĘDZYNARODOWYCH I 
PRZEDMIOTOWYCH 

     

 
 

Dodatkowe kryterium (stosuje się w przypadku jednakowej liczby punktów na liście rankingowej) – punkty za 
średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego 

 
…………………………... 

 
Łączna liczba punktów …………………… 

 
…………………………………… 
           data i czytelny podpis pracownika Uczelni 

 


