
Załącznik nr 4 

WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W KATOWICACH

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Data wpłynięcia wniosku

I. DANE OSOBOWE STUDENTA 

Studia: stacjonarne niestacjonarne Nr albumu

Pesel Nr tel e – mail 

Nazwisko i imię

Kierunek studiów: grafika informatyka Semestr

Adres stałego zameldowania

Adres do korespondencji

Proszę o przekazywanie przyznanych świadczeń pieniężnych na konto

Nr rachunku

II. PROSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM  REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA:

1. WYSOKĄ ŚREDNIĄ OCEN UZYSKANĄ W POPRZEDNIM ROKU STUDIÓW

Za wysoką średnią na kierunku grafika uznaję się średnią równą i wyższą niż 4,50, natomiast na kierunku informatyką średnią

równą i wyższą niż 4,00.

Grafika Informatyka Dziekanat Punkty (wypełnia komisja)

2. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

W przypadku wielu osiągnięć naukowych, uzyskanych w danym roku akademickim na podstawie jednej pracy, należy wykazać

najwyższe osiągnięcie, które jako jedyne będzie podlegało punktacji. Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym 

zaświadczeniem, które powinno zawierać informacje o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu, charakterze osiągnięcia, 

bezpłatnym wykonaniu i czasie poświęconym na jego realizację - zgodnie ze “Szczegółowymi kryteriami punktowania średniej oraz 

osiągnięć naukowych,artystycznych i sportowych opracowanymi dla potrzeb przyznawania stypendium rektora dlanajlepszych studentów".

Symbol Rodzaj działalności naukowej 
Liczba osiągnięć
(wypełnia student)

Punkty 
(wypełnia komisja)

2.B.
Pełnienie funkcji przewodniczącego koła naukowego

2A
Czynny udział w kole naukowym 

2.C.
Wygłoszenie referatu na konferencji 
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2.D.

Publikacje naukowe na branżowych stronach internetowych, 

w czasopismach, książkach tematycznych, telewizji i radiu

2.E.
Praca naukowo – badawcza 

2.F.
Prowadzenie warsztatów 

2.G.

Czynny udział w festiwalach, na konwentach, konferencjach 

związanych z kierunkiem nauczania 

2.H.
Nagroda, wyróżnienie w konkursach naukowych

2.I.

Współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi, naukowymi 

lub państwowymi 

2.J.
Drugi kierunek

2.K.
Praktyki, staże nie objęte planem nauczania 

2.L.

Ukończone kursy, szkolenia nie objęte planem nauczania, zgodne

z kierunkiem studiów

2.M.
Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego

2.N.
Erasmus 

2.O.

Zwycięstwo w olimpiadzie międzynarodowej, której profil jest zgodny

z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek 

studiów

2.P

Zajęcie miejsca II lub III w olimpiadzie międzynarodowej, której profil

jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany 

kierunek studiów

2.R.

Zwycięstwo w olimpiadzie ogólnopolskiej, której profil jest zgodny

z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek 

studiów

2.S.

Zajęcie miejsca II lub III w  olimpiadzie ogólnopolskiej, której profil

jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany 

kierunek studiów

2.T.
Pełnienie funkcji starosty grupy

2.U.
Czynny udział w komisjach uczelnianych

2.W.
Czynny udział w pracach samorządu studenckiego 

3. OSIĄGNIĘCIA  ARTYSTYCZNE

W przypadku wielu osiągnięć artystycznych, uzyskanych w danym roku akademickim na podstawie tego samego dzieła, należy 

wykazać najwyższe osiągnięcie, które jako jedyne będzie podlegało punktacji. Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować

stosownym zaświadczeniem, które powinno zawierać informacje o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu,

charakterze osiągnięcia, bezpłatnym wykonaniu i czasie poświęconym na jego realizację - zgodnie ze “Szczegółowymi kryteriami

punktowania średniej oraz osiągnięć naukowych,artystycznych i sportowych opracowanymi dla potrzeb przyznawania stypendium

Rektora dla najlepszych studentów”. Należy także dostarczyć dokumentację fotograficzną dzieła.

Symbol Rodzaj działalności artystycznej
Liczba osiągnięć
(wypełnia student)

Punkty 
(wypełnia komisja)

3.A.

I miejsce w konkursach malarskich, fotograficznych, graficznych, 

filmowych i innych związanych z kierunkiem studiów
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3.B.

II i III miejsce w konkursach malarskich, fotograficznych, 

graficznych, filmowych i innych związanych z kierunkiem studiów

3.C.

Wyróżnienie w konkursach malarskich, fotograficznych, graficznych,

filmowych i innych związanych z kierunkiem studiów

3.D.

Nagroda, wyróżnienie w koncertach, przeglądach, konkursach

tanecznych i innych nie związanych z kierunkiem studiów

3.E. Wyróżnienia otrzymane na uczelni

3.F.

Czynny udział w warsztatach, plenerach nie objętych planem 

nauczania, zgodne z kierunkiem studiów

3.G.

Indywidualna wystawa w: Domach Kultury, Bibliotekach Głównych, 

muzeach, Galeriach Sztuki, podczas imprez masowych

3.H.

Zakwalifikowanie się do wystawy pokonkursowej, w konkursach 

międzynarodowych lub ogólnopolskich biennalach

3.I.

Indywidualna wystawa na terenie uczelni, w pubach, klubach itp. 

nie wymienionych wyżej

3.J.

Opracowania na rzecz uczelni: 

- wykonanie zdjęć, filmów, innych prac artystycznych

3.K.

Opracowania na rzecz uczelni: 

- udział w sesji, filmie promującym uczelnie

3.L.

Opracowania na rzecz uczelni: 

- wykorzystanie prac studentów przez magazyn Artboard nie

stworzonych w ramach zajęć

4. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Każdy rodzaj udziału we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, które 

musi zawierać informacje o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu, charakterze osiągnięcia. 

Symbol Udział we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Liczba osiągnięć
(wypełnia student)

Punkty 
(wypełnia komisja)

4.A.
Udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich

4.B.
Udział w uniwersjadzie, mistrzostwach świata, pucharze świata

4.C.
Udział w mistrzostwach Europy, pucharze Europy

4.D.
Udział w mistrzostwach Polski, pucharze Polski
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5. DOKUMENTACJA DO WNIOSKU

Każdemu załącznikowi należy nadać odpowiedni symbol z powyższych tabeli, w przeciwnym razie wniosek może zostać 

pozostawiony bez rozpatrzenia do czasu uzupełnienia błędów formalnych. Poprawki należy nanieść najpóźniej do terminu 

wyznaczonego na podjęcie decyzji przez właściwy organ.

Lista załączników:

Oświadczenie studenta:

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK , iż kto składając oświadczenie mające służyć za dowód

w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3, oświadczam, że złożony przeze mnie wniosek i załączone dokumenty są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Oświadczam,iż 

zapoznałam/em się z zasadami przyznawania świadczeń pomocy materialnej w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w 

Katowicach.

miejscowość, data czytelny podpis studenta

III. ADNOTACJE

UWAGI: wezwanie do uzupełnienia dokumentacji

IV. WYPEŁNIA ORGAN WYDAJĄCY DECYZJĘ STYPENDIALNĄ

Liczba punktów za

wysoką średnią ocen

Łączna liczba punktów

za osiągnięcia naukowe

Łączna liczba punktów 

za osiągnięcia 

artystyczne

Łączna liczba punktów

za osiągnięcia sportowe
SUMA 

Stypendium rektora 

dla najlepszych studentów zostało
Przyznane / nie przyznane

Wysokość przyznanego stypendium:
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