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Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania
w Białymstoku

………………………………………………………………………………………
wypełnia pracownik Biura Stypendialnego

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

I Dane studenta

Proszę wypełniać drukowanymi literami!
Nazwisko...........................................................................................Imię.................................................................................................
Nr albumu................................. Nr PESEL …………………………….. Obywatelstwo: …………………...………………………………
Adres stałego zameldowania: kod pocztowy........................miejscowość....................................................................................
ulica .......................................................................... nr domu .............................. nr lokalu .............................
Adres e-mail: …………………………………................….. telefon: …………………………………………………
Kierunek studiów .................................................... studia I/studia II stopnia*
Rok studiów .......................... semestr studiów ........................................ studia stacjonarne/niestacjonarne*

II Średnia ocen oraz rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych w poprzednim roku akademickim
1.

Rodzaj osiągnięć

Punkty**

Poświadczenie osiągnięć przez Dziekanat

Punkty**

Poświadczenie osiągnięć przez opiekuna
koła naukowego

Punkty**

Poświadczenie osiągnięć przez prezesa
organizacji

od 4,00 do 4,10 – 3 punkty
od 4,11 do 4,29 – 5 punktów
Średnia ocen

od 4,30 do 4,49 – 10 punktów
od 4,50 do 4,79 – 15 punktów
od 4,80 do 5,00 – 20 punków

2.

Rodzaj osiągnięć (uwzględnia się sumę punktów lecz nie
więcej jak 20)
wydrukowane bądź przyjęte do druku
publikacje naukowe w czasopiśmie
posiadającym IF – 20 punktów
wydrukowane bądź przyjęte do druku
publikacje naukowe w wydaniu
monograficznym posiadającym numer
ISBN – 15 punktów

Osiągnięcia
naukowe

wydrukowane bądź przyjęte do druku
publikacje naukowe w czasopiśmie
innym – 10 punktów
czynny udział w co najmniej jednej
konferencji naukowej (wystąpienie lub
poster) - 5 punktów
komunikaty konferencyjne (zjazdowe) –
3 punkty
udział w konferencji naukowej – 2
punkty
pomoc w zorganizowaniu konferencji,
sympozjum naukowego – 3 punkty
praca w kole naukowym – 3 punkty

3.

Rodzaj osiągnięć (uwzględnia się jedno najwyższe
osiągnięcie artystyczne)
Osiągnięcia
artystyczne

zdobycie I-III miejsca w konkursie
międzynarodowym – 20 punktów

zdobycie IV-V miejsca w konkursie
międzynarodowym – 15 punktów
zdobycie I-III miejsca e konkursie
krajowym – 10 punktów
zdobycie IV-V miejsca w konkursie
krajowym – 5 punktów.
4.

Rodzaj osiągnięć (uwzględnia się jedno najwyższe
osiągnięcie sportowe)

Osiągnięcia
sportowe
I stopnia

Osiągnięcia
sportowe
II stopnia

Osiągnięcia
sportowe
III stopnia

Osiągnięcia
sportowe
IV stopnia

Punkty**

Poświadczenie osiągnięć przez Kierownika
Studium WF

udział w igrzyskach olimpijskich lub
igrzyskach paraolimpijskich,
Uniwersjadach – 20 punktów,
zajęcie I-V indywidualnego lub I-III
drużynowego miejsca w Mistrzostwach
Świata, Mistrzostwach Europy lub w
Akademickich Mistrzostwach Świata ,
Akademickich Mistrzostwach Europy –
20 punktów,
zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach
Polski – 20 punktów,
zajęcie I-II miejsca w Akademickich
Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach
Polski Szkół Wyższych – 20 punktów;
zajęcie VI-X indywidualnego lub IV-VI
drużynowego miejsca w Mistrzostwach
Świata, Mistrzostwach Europy lub w
Akademickich Mistrzostwach Świata,
Akademickich Mistrzostwach Europy –
15 punktów
zajęcie IV-V miejsca w Mistrzostwach
Polski – 15 punktów
zajęcie III-V miejsca w Akademickich
Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach
Polski Szkół Wyższych – 15 punktów
zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach
Polski w Typach Uczelni – 15 punktów
zajęcie IV-V miejsca w Mistrzostwach
Polski w Typach Uczelni – 10 punktów
zajęcie I miejsca w Podlaskiej
Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej –
10 punktów
zajęcie VI-X miejsca w Akademickich
Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach
Polski Szkół Wyższych – 10 punktów
zajęcie II-III miejsca w Podlaskiej
Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej –
5 punktów
Razem:

III Załączone dokumenty
1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe w poprzednim roku akademickim (np. opinię organizatora konferencji lub
sympozjum naukowego, potwierdzenie wygłoszenia referatu, publikację, opinię opiekuna koła naukowego) ……………………..sztuk.
2. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia artystyczne w poprzednim roku akademickim (np. nagrody, wyróżnienia, dyplomy) ……………………..sztuk.
3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe w poprzednim roku akademickim (np. dyplomy, zaświadczenia wydane przez
klub sportowy) - ……………………..sztuk.
4. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
IV Oświadczenie studenta
1. Zaliczyłem(-am)* pierwszy rok studiów I stopnia*/studiuję na pierwszym roku studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od
ukończenia studiów I stopnia.
2. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie bądź stypendium rektora dla najlepszych studentów: otrzymywałem (-am) przez
…………..….. semestrów/nie otrzymywałem (-am).
3. Zapoznałem(-am) się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. (t.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w WSFiZ w Białymstoku,
wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie pomocy materialnej. Wiem, że przysługuje
mi prawo wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
............................................
Data



............................................................................
Czytelny podpis studenta

niewłaściwe skreślić (dotyczy studentów, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia)
** wypełnia Rektor

