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ZAŁĄCZNIK 3A 

DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

 
Część A. UZASADNIENIE WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA za wyróżniające wyniki 

(zgodność ze stanem faktycznym potwierdza pracownik Biura Spraw Studenckich) 
 
 

Dane osobowe studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium: 

 
Nazwisko _________________________________________________ 

Imiona ___________________________________________________ 

Kierunek studiów __________________________________________ 

Studia: stacjonarne / niestacjonarne* 

Poziom studiów: I stopnia/ II stopnia* 

Rok studiów______ Semestr studiów ______  

Nr albumu ________ Nr PESEL _______________________ 

* niepotrzebne skreślić 
 

Arytmetyczna średnia ocen liczona z ocen końcowych ze wszystkich modułów, które student powinien zaliczyć na ocenę 
zgodnie z planem studiów i programem kształcenia 
  (z uwzględnieniem również ocen niedostatecznych)  na uczelni 
………………………………………………………………...……….………………………………… 

(nazwa) 
na kierunku:   ……………………………………………….……………………………………………………   
na studiach…………………………………………………………….…...................………………………..  (I stopnia/II 

stopnia/jednolitych magisterskich*),  
w skali ocen ………………………………..…..………………………………………………………..…..  (od uzyskanej 

najniższej oceny do najwyższej) 
- z roku akademickiego 2021/2022 wynosi:  
 

                     
 
 

 

 
 

o Wymagane zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok studiów – w przypadku studentów, którzy poprzedni etap studiów 
zaliczyli na innej niż WSIIZ uczelni, w szczególności ubiegających się o stypendium na pierwszym roku, studiów drugiego 
stopnia.  

o W zaświadczeniu muszą znajdować się 3 następujące informacje: średnia ocen za ostatni rok studiów, rodzaj obliczonej 
średniej ocen (arytmetyczna), czy egzaminy i zaliczenia zostały złożone w pierwszych terminach. 

 
 
Przyznaną pomoc materialną proszę przekazać na: 
 

 rachunek bankowy nr: 
 

  _ _   _ _  _ _   _ _  _ _   _ _  _ _   _ _  _ _   _ _  _ _   _ _   _ _   
 

 
_________________________________ 

                                                                                                                         data i podpis student 
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Adnotacja Działu Stypendiów 
 
1. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji wysłano w dniu ____________________________ 

na adres _____________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                              _________________________________ 
                                                                                                                                   data i podpis pracownika 
 

 
 
 

Część B. 
 

WYPEŁNIA PRACOWNIK BIURA SPRAW STUDENCKICH 
 
  
Studia studenta w roku akademickim 20.….../20..….. trwały …………………………. (jeden semestr/dwa semestry) 

 i z tego okresu została policzona ww. arytmetyczna średnia ocen. 

 

Student zaliczył rok studiów (który?) ………………  i uzyskał wpis  na kolejny (który?) ……………….  rok studiów 

w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów II stopnia). 

 

 
Student ukończył studia I stopnia w dniu ……………………………………….. (dotyczy tylko studentów pierwszego roku studiów II 
stopnia) 
 
 
 
………………………………..   …………………          ……………………………………. 
        pieczęć uczelni                       data                               podpis pracownika  
                                                                                                                      biura spraw studenckich 

 
* niepotrzebne skreślić 
 

 
Część C.  

 
WYPEŁNIA KOMISJA DS. STYPENDIUM REKTORA 

 
 
 

 
Liczba punktów 

przyznanych z tytułu arytmetycznej średniej ocen 
 

 
 

SUMA punktów:  

                                                                                                                               
 
 
 

…………………           ………………………… 
       data         podpis/y zespołu  

        Komisji stypendialnej  
                                                                                                           


