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 Imię i nazwisko  ………………………………………               Poznań, dnia …………………… 

 Adres  

 zameldowania ……………………………………… 

 Wydział ……………………………………… 

 Kierunek ……………………………………… 

 Stopień  ……………………………………… 

 Tryb  ……………………………………… 

 Rok studiów ……………………………………… 

 Numer albumu ……………………………………… 

 Numer telefonu ……………………………………… 

 Adres e-mail ……………………………………… 

Nr 
rachunku 

                          

Nazwa  
i adres 
banku 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH 

STUDENTÓW 

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku 

akademickim …………………… z tytułu:  

 

uzyskania wysokiej średniej ocen   

posiadania osiągnięć naukowych  

posiadania osiągnięć artystycznych 

uzyskania wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym 

 

 

 

Poznań, dnia……………………        ……………………………………… 
   Podpis studenta 
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OŚWIADCZENIE: 

1. Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk) oraz 

odpowiedzialności cywilnej oświadczam, że: 

a. Podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, 

b. Przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) i inne dokumenty są zgodne z prawdą a załączone 

kopie dokumentów są zgodne z oryginałami,  

c. Nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na innym 

kierunku studiów (dotyczy także innej uczelni) 

d. Ukończyłem/am studia ……………… stopnia, na kierunku ………………………………………………………………………… w uczelni 

………………………………………………………………………………, dnia …………………………………… (data egzaminu dyplomowego). 

2. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.05.1997 (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz.  926 ze zm.)  

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez AWF w Poznaniu do celów stypendialnych.  

 

 

Poznań, dnia……………………        ……………………………………… 
   Podpis studenta 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU 

 

1) Wysoka średnia ocen 

 

Oświadczam, że uzyskana przeze mnie za poprzedni rok studiów średnia ocen, 

liczona na potrzeby przyznawania stypendium rektora dla najlepszych 

studentów wynosi 

 

 

Poznań, dnia……………………        ……………………………………… 
   Podpis studenta 

 
2) Osiągnięcia naukowe (rodzaj osiągnięcia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) Osiągnięcia artystyczne (rodzaj osiągnięcia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

4) Osiągnięcia sportowe (rodzaj osiągnięcia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

5) Wolontariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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INFORMACJA O PRZEBIEGU TOKU STUDIÓW 

(wypełnia pracownik Działu Obsługi Studenta) 

Potwierdzenie zaliczenia roku 
 

Potwierdzenie średniej z ocen przez 

Dział Obsługi Studenta 
 

Uwagi 
(informacja o powtarzaniu roku, wpisach 
warunkowych,  urlopie dziekańskim) 

 

Podpis pracownika Działu Obsługi 

Studenta 

 

PODSUMOWANIE LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW 

(wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna) 

LICZBA UZYSANYCH PUNKTÓW Z TYTUŁU 

Wysokiej średniej  

Osiągnięć naukowych  

Osiągnięć artystycznych  

Osiągnięć sportowych  

Wolontariat  

Łączna liczba punktów  

 

ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA POSTANOWIŁA: 

 

a) nie przyznać stypendium rektora dla najlepszych studentów z powodu 

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

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

b) przyznać stypendium rektora dla najlepszych studentów w miesięcznej 

wysokości 

Kwota stypendium: 
 

Data i podpis przewodniczącego 
OKS 
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