Załącznik nr 2 do Regulaminu zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020

Nazwisko i imię studenta ___________________________________________________________
Nr albumu _______________________________________________________________________
Wydział _________________________________________________________________________
Kierunek ________________________________________________________________________
Profil___________________________________________________Rok studiów ______________
Studia:  stacjonarne
 niestacjonarne
 I°
 II°
 jednolite magisterskie
(część dla studenta)

Nr sprawy:__________________________________
Wniosek złożony dn.__________________________
___________________________________________
podpis i pieczątka pracownika

WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ

Wniosek złożony dn____________________________

O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

________________________________________
podpis i pieczątka pracownika

I: DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY
wypełnia wnioskodawca
Nazwisko i imię: ___________________________________________________________________________________________________
Pesel:

Nr albumu:

Adres stałego zameldowania: __________________________________________________________________________________________
Adres do korespondencji: ______________________________________________________________________________________________
Telefon kontaktowy: ________________________________________ adres e-mail:_______________________________________________
Proszę o przekazanie przyznanych świadczeń na mój rachunek bankowy:
Nr rachunku:
II: DANE DOTYCZĄCE STUDIÓW

wypełnia wnioskodawca

Wydział: __________________________________________________________________________________________________________
Kierunek: _________________________________________________________________________________________________________
Profil: _______________________________________________________Rok studiów: __________________________________________
Studia:  stacjonarne  niestacjonarne  I°  II°  jednolite magisterskie
III: PROSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW
1. WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE

wypełnia wnioskodawca

Średnia ocen to średnia ważona ocen z przedmiotów zaliczonych w poprzednim roku studiów zgodnych z programem studiów dla kierunku oraz przedmiotów wynikających z indywidualnych decyzji dotyczących studenta, uzyskanych w
poprzednim roku studiów, także z przedmiotów stanowiących różnice programowe. Średnią ważoną stanowi wynik w postaci liczby z zaokrągleniem do TRZECH miejsc po przecinku, dla studiów 3,5 letnich jest to średnia ważona ocen z
ostatniego semestru.

Średnia ocen
uzyskana w poprzednim roku studiów
potwierdza pracownik

Skala ocen

 2-5

 2-5,5

 2-6

,  

________________________

Liczba punktów

data, podpis i pieczątka pracownika

2. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
2.1. Prace naukowe oraz popularnonaukowe opublikowane w poprzednim roku akademickim

(roku studiów - dla studentów kierunków realizowanych w ramach projektów Unii Europejskiej oraz dla studentów rozpoczynających pierwszy
rok studiów od semestru letniego). W przypadku wielokrotnej publikacji tego samego dzieła, należy wykazać publikację z najwyższą punktacją, która jako jedyna będzie podlegać punktacji. Do wniosku należy dołączyć kserokopię
strony zawierającej informację o autorze, tytule i rodzaju publikacji, dokładnej dacie i miejscu wydania. Na każdym załączniku należy podać symbol z poniższej tabeli:

Symbol

n1
n2
n3
n4
n5
n6
n7

Rodzaj publikacji
Monografia naukowa (100 pkt)
Artykuł w monografii naukowej (50 pkt)
Artykuł naukowy w publikacji recenzowanej (30 pkt)
Artykuł naukowy w publikacji nierecenzowanej (20 pkt)
Redakcja merytoryczna książki, czasopisma (20 pkt)
Samodzielne tłumaczenie monografii, książki, artykułu, filmu itp. (20 pkt)
Inne prace opublikowane w poprzednim roku akademickim (roku studiów w przypadku innej organizacji
studiów) np.: sprawozdanie, recenzja, wstęp, tomiki wierszy, opracowania historyczne itp. (5 pkt)

Liczba osiągnięć

Liczba punktów

Oświadczenie*

* Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku osiągnięcia stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów.
2.2. Czynny udział w konferencjach, sesjach naukowych oraz zawodach, konkursach naukowych w poprzednim roku akademickim

(roku studiów - dla studentów kierunków realizowanych w ramach projektów Unii Europejskiej oraz dla
studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego). W przypadku wygłoszenia tego samego referatu na wielu konferencjach, sesjach, należy wykazać konferencję lub sesję z najwyższą punktacją, która jako
jedyna będzie podlegać punktacji. Do wniosku należy dołączyć oficjalny program lub opublikowane sprawozdanie z konferencji, sesji naukowej bądź zaświadczenie od organizatora, w którym znajdować się będą następujące dane: imię i
nazwisko wnioskodawcy, data, miejsce konferencji, sesji, podmiot organizujący, temat konferencji, sesji oraz forma i tytuł wystąpienia. W innym przypadku należy złożyć zaświadczenie od organizatora albo dyplom potwierdzające zajęcie
punktowanego miejsca w zawodach i konkursach naukowych wraz z wyżej wymienionymi danymi. Na każdym załączniku należy podać symbol z poniższej tabeli:

Symbol

n8
n9
n10
n11
n12
n13
n14
n15

Rodzaj osiągnięć
Referat zaprezentowany osobiście w trakcie międzynarodowej konferencji, sesji naukowej poza granicami
kraju (60 pkt)
Referat zaprezentowany osobiście w trakcie międzynarodowej konferencji, sesji naukowej w kraju (40 pkt)
Referat zaprezentowany osobiście w trakcie ogólnopolskiej konferencji, sesji naukowej (30 pkt)
Referat zaprezentowany osobiście w trakcie lokalnej konferencji, sesji naukowej (15 pkt)
Poster naukowy zaprezentowany osobiście w trakcie międzynarodowej lub ogólnopolskiej konferencji,
sesji naukowej (10 pkt)
Poster naukowy zaprezentowany osobiście w trakcie lokalnej konferencji, sesji naukowej (5 pkt)
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do V) indywidualnie lub grupowo w zawodach, konkursach
naukowych o zasięgu międzynarodowym (40 pkt)
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do III) indywidualnie lub grupowo w zawodach, konkursach
naukowych o zasięgu ogólnopolskim (20 pkt)

Liczba osiągnięć

Liczba punktów

Oświadczenie*

* Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku osiągnięcia stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów.
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Nr sprawy:

Nr sprawy: ________________________________________

2.3. Inne osiągnięcia naukowe w poprzednim roku akademickim (roku studiów - dla studentów kierunków realizowanych w ramach projektów Unii Europejskiej oraz dla studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru
letniego). Na każdym załączniku należy podać symbol z poniższej tabeli:

Symbol

n16
n17
n18
n19
n20
n21

Rodzaj działalności naukowej
Uzyskanie grantu badawczego (zaświadczenie potwierdzone przez instytucję przyznającą grant, na
którym należy podać tytuł, numer grantu, datę uzyskania, imię i nazwisko wnioskodawcy) (100 pkt)
Merytoryczny udział w zespołowym programie badawczym realizowanym we współpracy z jednostką
naukowo-badawczą (zaświadczenie kierownika programu badawczego, na którym należy podać: imię i
nazwisko wnioskodawcy, nazwę programu badawczego, datę jego rozpoczęcia i szczegółowy opis pracy
wykonywanych przez wnioskodawcę w ramach projektu badawczego) (40 pkt)
Uczestnictwo w programie:,,ERASMUS+’’(zaświadczenie wystawione przez jednostkę organizacyjną
uczelni potwierdzające zaliczenie programu) (30 pkt)
Uczestnictwo w programie mobilności studentów i doktorantów: MOST (zaświadczenie wystawione przez
jednostkę organizacyjną uczelni potwierdzające zaliczenie programu) (10 pkt)
Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języków obcych co najmniej na poziomie C1
(zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego, które musi zawierać imię i nazwisko
wnioskodawcy i datę uzyskania certyfikatu) (10 pkt)
Aktywna praca w kole naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego (zaświadczenie wystawione przez
opiekuna koła naukowego potwierdzone przez Kierownika Strefy Kultury Studenckiej, które musi zawierać
opis prac ściśle związanych z obszarem pracy naukowej koła, w których wnioskodawca brał czynny
udział) (5 pkt)

Liczba osiągnięć

Liczba punktów

Oświadczenie*

* Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku osiągnięcia stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów.

3. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
Przez osiągnięcie artystyczne rozumie się osiągnięcia w dziedzinie sztuk fotograficzno-plastycznych, literacko-poetyckich, teatralno-recytatorskich, muzyczno-tanecznych w poprzednim roku akademickim (roku studiów - dla studentów
kierunków realizowanych w ramach projektów Unii Europejskiej oraz dla studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru letniego). Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym zaświadczeniem lub dyplomem,
które muszą zawierać informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia. Na każdym załączniku należy podać symbol z poniższej tabeli:

Symbol

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7

Rodzaj działalności artystycznej
Zajęcie czołowego miejsca (od I do IX) w Mistrzostwach Świata lub Europy (100 pkt)
Zajęcie czołowego miejsca (od I do V) w Mistrzostwach Polski (50 pkt)
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach, pucharach o
zasięgu międzynarodowym (40 pkt)
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach, pucharach o
zasięgu ogólnopolskim (20 pkt)
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach, pucharach o
zasięgu lokalnym (10 pkt)
Trener, instruktor, choreograf zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu międzynarodowym (25 pkt)
Trener, instruktor, choreograf zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu ogólnopolskim (20 pkt)

Liczba osiągnięć

Liczba punktów

Oświadczenie*

* Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku osiągnięcia stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów.

4. WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
Osiągnięcia sportowe uzyskane w poprzednim roku akademickim (roku studiów - dla studentów kierunków realizowanych w ramach projektów Unii Europejskiej oraz dla studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów od semestru
letniego). Osiągnięcia sportowe należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, które musi zawierać informację o wnioskodawcy, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia, potwierdzonym przez polski związek sportowy, związek
sportowy o zasięgu ogólnokrajowym działający w środowisku akademickim lub przez właściwą organizację krajową zajmującą się sportem, także osób niepełnosprawnych. Na każdym załączniku należy podać symbol z poniższej tabeli:

Symbol

s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13

Rodzaj działalności sportowej
Udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich (100 pkt)
Udział w Uniwersjadzie (95 pkt)
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Mistrzostwach Świata (90 pkt)
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Akademickich Mistrzostwach Świata (85 pkt)
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Mistrzostwach Europy (80 pkt)
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do X) w Akademickich Mistrzostwach Europy (75 pkt)
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do VI) w Mistrzostwach Polski (70 pkt)
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do VIII) w Finałach Akademickich Mistrzostw Polski lub miejsca (od I
do VI) w typie uniwersytety w Finałach Akademickich Mistrzostw Polski (70 pkt)
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do III) w zawodach o zasięgu międzynarodowym (70 pkt)
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do III) w zawodach o zasięgu ogólnopolskim (50 pkt)
Zajęcie punktowanego miejsca (od I do VIII) w Półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski (50 pkt)
Trener, instruktor zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu międzynarodowym (25 pkt)
Trener, instruktor zdobywców miejsca I-III w zawodach o zasięgu ogólnopolskim (20 pkt)

Liczba osiągnięć

Liczba punktów

Oświadczenie*

* Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku osiągnięcia stanowiły podstawę do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy:________________________________________
wypełnia wnioskodawca

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (ustawa o świadczeniach rodzinnych Dz. U.2018.2220 t.j. ze zm.);

Oświadczam, że:




pobieram stypendium rektora dla studentów na innej uczelni lub innym kierunku studiów*;
 TAK
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(nazwa uczelni)
___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(kierunek studiów)
(stopień studiów)
 NIE
studiuję dodatkowo*:
 TAK
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(nazwa uczelni)

_________________________________________________
(kierunek studiów)











_________________________________________________________ ___________

(stopień studiów)
(rok studiów)
 NIE
odbyłam/em już studia*:
 TAK
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(nazwa uczelni)
___________________________________________________________
__________________________________________________ __ __ - __ __ - __ __ __ __
(kierunek studiów)
(stopień studiów)
(data ukończenia studiów)
 NIE
upłynął okres sześciu lat od momentu rozpoczęcia przeze mnie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich po raz pierwszy *;
TAK  NIE 
jestem 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 
jestem 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 postawie przepisów o służbie*;
TAK  NIE 
podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym*;
TAK  NIE 
zapoznałam/em się z Regulaminem zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim
2019/2020 oraz Zasadami przyznawania stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020*;
TAK  NIE 
zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z otrzymywanych stypendiów*;
TAK  NIE 
przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe i wszelkie dane osobowe zawarte w przedkładanych dokumentach, przetwarzane będą w procesie obsługi stypendiów
oraz zapomóg przyznawanych na Uniwersytecie Szczecińskim oraz obowiązków sprawozdawczych nakładanych przez obowiązujące prawo. Podstawę przetwarzania
danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązki prawne wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w
szczególności art. 86-96; oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi i regulacjami wewnętrznymi Uniwersytetu Szczecińskiego w szczególności
Regulaminem zasad i trybu przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2019/2020.*
TAK  NIE 
*zakreśl właściwe w wyżej wymienionych punktach

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam, że wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe wymienione przeze mnie we wniosku stanowiły już wcześniej podstawę do otrzymania
stypendium rektora dla studentów *.
TAK  NIE 
*zakreśl właściwe w wyżej wymienionych punktach

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V: DOKUMENTACJA DO WNIOSKU (tylko w języku polskim)
wypełnia wnioskodawca

Lista załączników:
1. ______________________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________
miejscowość, data

___________________________________
CZYTELNY PODPIS STUDENTA

VI: WYPEŁNIA PRACOWNIK
UWAGI:
________________________________________
data, podpis i pieczątka pracownika
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IV: OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O ŚWIADCZENIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

VII: KWALIFIKACJA PUKTÓW RANKINGOWYCH
Liczba punktów:
za średnią ocen

Lo

za osiągnięcia naukowe

Ln

za osiągnięcia artystyczne

La

za wysokie wyniki sportowe

Ls

Liczba punktów rankingowych
L = ¼ ( ¹/¹ºLo+Ln+La+Ls )

VIII: DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

DECYZJA KS

KWOTA PRZYZNANEGO STYPENDIUM

_________________________________________
data, podpis i pieczątka członka KS

IX: DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

DECYZJA OKS

KWOTA PRZYZNANEGO STYPENDIUM

_________________________________________
data, podpis i pieczątka członka OKS
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Nr sprawy:________________________________________

