załącznik nr 4
do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku
Imię i nazwisko studenta………………….………………………………………Data wpływu…………………………………....
Numer albumu……..………………...
Adres stałego zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………..
( WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Adres do korespondencji……………………………………………………………………………………………………………..
( WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Adres e-mail…………………………………………… …………...Numer telefonu………………………………………………
Nazwa kierunku…………………………………………………... Rok studiowania w roku akademickim 2021/2022…………
System studiów : stacjonarne / niestacjonarne 1)
Poziom kształcenia : I stopnia / II stopnia / jednolite magisterskie / III stopnia 1)
Studiuje jednocześnie na innym kierunku : Tak / Nie 1) (jakim : ………………………………..)
1)

właściwe podkreślić

Wniosek o przyznanie stypendium rektora na semestr …………..
roku akademickiego 2021/2022
UZUPEŁNIA PRACOWNIK BIURA OBSŁUGI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
1. Zaliczony rok studiów ......................................................................................................................
2. Data ukończenia studiów I stopnia (wypełniają tylko studenci studiów II stopnia):.......................
3. Czy w poprzednim roku akademickim wnioskodawca przebywał na urlopie ? :
|___| TAK, |___|NIE 1) (nie wypełniają studenci I roku studiów drugiego stopnia)
4. Średnia ocen uzyskana przez studenta za rok studiów bezpośrednio poprzedzający przyznanie stypendium

Średnia ocen uzyskana w roku akademickim
2020/2021

Potwierdzam dane zawarte w punktach 1 – 4 .....................................................................
(data, pieczęć i podpis pracownika
Biura Obsługi Studentów i Doktorantów)
Proszę o przekazywanie przyznanych mi świadczeń pieniężnych na konto o numerze:

....................................................
(data, miejsce)

…..…………..………………………..
(czytelny podpis studenta)
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OŚWIADCZENIE STUDENTA SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kodeksu karnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.

1600, z późn. zm.) - „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o
odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z
2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), oświadczam, że:

1. zapoznałam/em się z Regulaminem świadczeń dla studentów Akademii Pomorskiej;
2. podane powyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
3. zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Biura ds. Studentów – Sekcja ds. Pomocy Socjalnej o zmianach
mających wpływ na przyznanie ww. świadczenia;
……….….............................................................
(podpis studenta składającego oświadczenie)

4. zapoznałam/em się z treścią art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zgodnie, z którym
świadczenia przysługują przez okres nie dłuższy niż 6 lat i informuję, że pierwsze studia podjęłam/podjąłem w roku
akademickim …………/…..……
5. uzyskałem tytuł zawodowy:
magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
licencjata, inżyniera albo równorzędny,
……….….............................................................
(podpis studenta składającego oświadczenie)

6. jestem studentem będącym kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym, który podjął studia
na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na
podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
TAK
NIE
7. jestem studentem będącym funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszem
służb państwowych, który podjął studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego
i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie
TAK
NIE
……….….............................................................
(podpis studenta składającego oświadczenie)

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - art. 52 ust. 5c
ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, z
późn. zm.).
……….….............................................................
(podpis studenta składającego oświadczenie)
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Udokumentowane osiągnięcia naukowe studenta w okresie roku studiów bezpośrednio
poprzedzającym przyznanie stypendium:
Liczba
punktów

L.P

Udokumentowane osiągnięcia naukowe studenta 1)

1

Publikacja poza granicami Polski, publikacja z listy czasopism punktowanych MNiSW.
Recenzowana publikacja w języku obcym w wydawnictwie krajowym, referat
wygłoszony w języku obcym na międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się
w Polsce. Czynny udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, sesjach
naukowych ( wygłoszony referat, przygotowanie posteru, prezentacji multimedialnej) lub
publikacja w materiałach pokonferencyjnych. Uzyskanie medalowego miejsca w
międzynarodowych naukowych: konkursach, festiwalach lub olimpiadach.

5

2

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału w międzynarodowych naukowych:
konkursach, festiwalach lub olimpiadach . Uzyskanie medalowego miejsca w
ogólnopolskich naukowych: konkursach, festiwalach lub olimpiadach. Czynny udział w
ogólnopolskich konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (wygłoszony referat,
przygotowanie posteru, prezentacji multimedialnej) lub publikacja w materiałach
pokonferencyjnych. Recenzowana publikacja w języku polskim w czasopiśmie o zasięgu
ogólnopolskim posiadającym numer ISSN, referat wygłoszony w języku polskim na
konferencji naukowej odbywającej się w Polsce, udział w projekcie badawczym lub w
grancie w charakterze wykonawcy projektu.

4

3

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału w ogólnopolskich naukowych:
konkursach, festiwalach lub olimpiadach. Uzyskanie medalowego miejsca w uczelnianych
lub lokalnych naukowych: konkursach, festiwalach lub olimpiadach. Recenzowana
publikacja w wydawnictwie regionalnym, referat na konferencji Studenckiego Koła
Naukowego o zasięgu międzyuczelnianym.

3

4

Recenzowana publikacja w wydawnictwie regionalnym, referat na konferencji
Studenckiego Koła Naukowego o zasięgu uczelnianym. Zakwalifikowanie się w drodze
eliminacji do finału w uczelnianych naukowych: konkursach, festiwalach lub olimpiadach.

2

5

Udział w organizacji kongresu, uczelnianych: konferencjach , sympozjach naukowych ,
wystawach i innych form działalności naukowej (min. koła studenckie) , imprezach ( w
tym promocja Uczelni na targach ) ,współredakcja czasopism uczelnianych.

Zaznaczyć
właściwe
(X)

1

Suma punktów ( uzupełnia osoba uprawniona )…………………………………………
Uwaga: 1)Wiersze od 1 do 5 można sumować. Czynny udział w ww. przedsięwzięciu musi być odpowiednio
udokumentowany, tj. imiennym zaświadczeniem lub certyfikatem z nazwą i terminem przedsięwzięcia oraz tytułem
wygłoszonego referatu lub przedstawionego posteru, czy prezentacji multimedialnej. Wszystkie wymienione
publikacje muszą mieć charakter naukowy lub popularnonaukowy. Publikacja musi być odpowiednio
udokumentowana tj. zaświadczeniem z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki, rozdziału autorstwa studenta lub
artykułu. Może być również kserokopia strony tytułowej książki, czy rozdziały z nazwiskiem autora lub pierwsza strona
artykułu oraz kserokopia stopki wydawniczej z numerem ISBN lub ISSN. Punktów nie przyznaje się za publikacje w
portalach społecznościowych, blogach, vlogach itp. oraz za wszelkiego typu self-publishing.

Osiągnięcia sportowe studenta w okresie roku studiów bezpośrednio poprzedzającym przyznanie
stypendium:
Osiągnięcia sportowe studenta
L.P

1

Medal Akademickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji generalnej, medal IO, MŚ, ME,
Uniwersjady, Pucharu Świata lub Pucharu Europy.

Liczba
punktów

Zaznaczyć
właściwe
(X)

5
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2

Medal Mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostw Polski lub reprezentowanie kraju w
zawodach lub imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym (jeżeli ranga tych
imprez nie jest niższa niż Akademickie Mistrzostwa Polski).

4

3

Posiadanie statusu członka kadry narodowej. Reprezentowanie barw Akademii
Pomorskiej w sportowych ligach związkowych .Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji
i występ w zawodach finałowych/ w zawodach Strefy C Akademickich Mistrzostw Polski

3

4

Zajęcie miejsca medalowego w kwalifikacji generalnej szkół wyższych/ w kwalifikacji
danej dyscypliny sportowej w Rejonowej Lidze Akademickiej

2

Inne wyniki sportowe (reprezentacja AP Słupsk), uznane przez Rektora
5

1

Suma punktów ( uzupełnia osoba uprawniona )…………………………………………
1)

Wiersze od 1 do 5 można sumować. Czynny udział w ww. przedsięwzięciu musi być odpowiednio udokumentowany,
tj. imiennym zaświadczeniem lub certyfikatem z nazwą i terminem przedsięwzięcia.

Osiągnięcia artystyczne studenta w okresie roku studiów bezpośrednio poprzedzającym przyznanie
stypendium:
Osiągnięcia artystyczne studenta 1)
L.P

1

2

3

4

Udokumentowana indywidualna działalność artystyczna o zasięgu krajowym lub
zagranicznym w dziedzinach: muzyka (koncerty), plastyka (wystawy indywidualne),
taniec (solista zespołu), literatura (autorstwo, wydawnictwo książkowe), teatr
(reżyseria); nagrody lub wyróżnienia w ogólnopolskich lub zagranicznych konkursach
organizowanych w ww. dziedzinach.

Udokumentowana zespołowa działalność artystyczna w dziedzinach: muzyka (udział w
wydarzeniach muzycznych), plastyka (wystawy zbiorowe), taniec (udział w
wydarzeniach tanecznych), literatura (współautorstwo, wydawnictwo książkowe), teatr
(udział w przedstawieniach teatralnych) o zasięgu krajowym lub zagranicznym; nagrody
lub wyróżnienia w ww. dziedzinach w kraju lub zagranicą.

Udokumentowana indywidualna działalność artystyczna o zasięgu lokalnym w
dziedzinach: muzyka, plastyka, teatr (reżyseria). Publikacje autorskie w czasopismach
lokalnych.

Udokumentowana zespołowa działalność artystyczna o zasięgu lokalnym w dziedzinach:
muzyka (chór), plastyka, teatr, taniec. Publikacje zespołowe w czasopismach lokalnych i
publikacja w internecie (punktów nie przyznaje się za publikacje w portalach
społecznościowych, blogach, vlogach itp. oraz za wszelkiego typu self-publishing).

Liczba
punktów

Zaznaczyć
właściwe
(X)

5

4

3

2

4
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Udokumentowany udział w warsztatach i plenerach plastycznych, warsztatach
literackich, muzycznych, teatralnych lub tanecznych na poziomie amatorskim (oprócz
1
udziału w kursach).

Suma punktów ( uzupełnia osoba uprawniona )…………………………………………
1)

Wiersze od 1 do 5 można sumować. Czynny udział w ww. przedsięwzięciu musi być odpowiednio
udokumentowany, tj. imiennym zaświadczeniem lub certyfikatem z nazwą i terminem przedsięwzięcia oraz w postaci:
plakatów, katalogów, zaproszeń, wydawnictw książkowych, publikacji w internecie (printscreen), wraz z dołączonymi
dokumentami potwierdzającymi osiągniecia studenta np. dyplomy za poprzedni rok akademicki (nie dotyczy
działalności w ramach kół naukowych – działalność taka uzupełniana jest zgodnie z tabelą w ust. 5. Punktów nie
przyznaje się za publikacje w portalach społecznościowych, blogach, vlogach itp. oraz za wszelkiego typu selfpublishing.
Uwaga:

........................................................
(liczba zatwierdzonych punktów)

..............................................................
(data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

5

