
                                                                                                                                                            Załącznik nr 3,  
                                                                                                       do Regulaminu Świadczeń  dla studentów ANSG 
 

 

                                                                                   KOMISJA STYPENDIALNA  

                                                                                   Akademii Nauk Stosowanych 

                                                                       im. Józefa Gołuchowskiego 
 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE  STYPENDIUM  REKTORA  

 
Nazwisko……………………………....................   Imię/imiona.......…............…...…………..... 

Nr albumu ………… Adres mailowy .................................... telefon kontaktowy ................... 
 

Wydział/Kierunek studiów…………............................................……….....................……….…....... 

Studia: I°/II°* Rok studiów…..... Semestr studiów........... Studia stacjonarne /niestacjonarne 

 

Proszę o przyznanie stypendium Rektora w roku akademickim 20..../20.....,semestrze..........  

z tytułu niżej wykazanej  liczby punktów rankingowych uzyskanych w poszczególnych 

kategoriach pokazanych w § 6 ust.1 Regulaminu Świadczeń dla Studentów  ANSG: 
 

 

Lp. 

 

Rodzaj kategorii uprawniającej do przyznania 

stypendium Rektora , określonej w § 6 ust.1 

Regulaminu Świadczeń dla Studentów  ANSG 

Ilość uzyskanych 

 z poszczególnych 

kategorii 

pokazanych 

  w kolumnie 2 

 

Uwagi 

1 2 3 4 

1.            Wyróżniające wyniki w nauce* 
*do kolumny 3 wstawić ilość punktów pobranych z tabeli 

zamieszonej w § 6 ust.4 pkt.1, Regulaminu Świadczeń dla 

Studentów ANSG 

  

 

2. 

                  Osiągnięcia naukowe ** 

** do kolumny 3 wstawić ilość punktów pobranych z tabel 

zamieszonych  w § 6 ust.4 pkt.2, lit. a, b, c , Regulaminu 

Świadczeń dla Studentów ANSG 

  

 

3. 

               Osiągnięcia artystyczne*** 
*** do kolumny 3 wstawić ilość punktów pobranych z tabeli 

zamieszonej w § 6 ust.4 pkt.3, Regulaminu Świadczeń dla 

Studentów ANSG 

  

 

4. 

Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co 

            najmniej na poziomie krajowym.**** 
****do kolumny 3 wstawić ilość punktów pobranych z tabeli 

zamieszonej w § 6 ust.4 pkt.4, Regulaminu Świadczeń dla 

Studentów ANSG 

  

                                 

                                           Suma punktów ogółem 

 

  



 

● Zapoznałem/zapoznałam się i rozumiem treść postanowień Regulaminu Świadczeń dla Studentów ANSG 

                                                                                                                           

● Do wniosku zgodnie do postanowień zawartych w § 6 ust. 2 Regulaminu Świadczeń dla 

Studentów ANSG, dołączam stosowne zaświadczenia i dyplomy potwierdzające uzyskanie 

przeze mnie osiągnięć w kategoriach  które pokazałam/em w w/w tabeli.   

 

 

 

                    Data......................................      ....................................................... 

                                                                                                                                              czytelny podpis studenta             

 

 

Potwierdzam zgodność danych podanych przez studenta 

 

        
                                         

data.......................................................                                                                        

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

                                                                                                                                         pieczęć i podpis Dziekana właściwego  wydziału      

                                                     

                                 

Przyznane stypendium: 
 

a) będę osobiście odbierał/a w kasie uczelni; 

 

b) proszę mi przesyłać na wskazane niżej moje konto bankowe:  

 
                                

 

 

 

 

data ...........................................                                                 ............................................... 
                                                                                                             czytelny podpis studenta        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


