Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2015 Rektora WUM z dnia 18.09.2015 r.

Data złożenia wniosku ............................ Podpis pracownika Działu ...................................... Nr wniosku: APD5- ...................... -541- ....................../20.......
Nazwisko i imię studenta

PESEL

..........................................................................................................................................................

Nr albumu ……………………

adres stałego zameldowania /kod poczt., miejscowość, ulica, województwo./

Wydział ………………….....….............................................................……..

………………………………………………………….……….

Kierunek ……………………..................….........................................……….
Rok studiów …......................….. w roku akad: 20...…/20...…

…………………………………………………………………..
adres do korespondencji /kod poczt., miejscowość, ulica, województwo./

Tryb studiów: stacjonarne / niestacjonarne – wieczorowe, zaoczne *)

…………………………………………………….…………….

Rodzaj studiów: jednolite magisterskie / pierwszego stopnia / drugiego stopnia *)

…………………………………………………………………..

Status studenta: bez warunku; warunkowo; na urlopie dziekańskim, zdrowotnym;
powtarzam…………. rok studiów *)

Telefon kontaktowy …………………………………………..
Adres e-mail …………………………………………………..

*) właściwe zakreślić

WNIOSEK DO ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ STUDENTÓW
O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 20….../20…...
Proszę o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu :
(jeśli student ma osiągnięcia w więcej niż jednej kategorii zaznacza odpowiednie pozycje – punkt 1dotyczy studentów 1 roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

osiągnięć w olimpiadzie
średniej ocen
osiągnięć naukowych
osiągnięć artystycznych
osiągnięć sportowych

Oświadczenie studenta
Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553,
z późn. zm.), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1Kodeksu Karnego oraz odpowiedzialności cywilno-prawnej i dyscyplinarnej na
podstawie art. 211, 184 i 194 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572, z późn. zm.) oświadczam, że:
1.

Studiuję równocześnie
 TAK
 NIE
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...….…..
(jeśli student studiuje równocześnie na innych studiach, należy podać nazwę uczelni, wydział, kierunek, rok studiów)

2.

Ukończyłem/łam studia:
 TAK
 NIE
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
(jeśli student ukończył inne studia, należy podać nazwę uczelni, wydział, kierunek, datę ukończenia studiów)

3.

Ubiegam / nie ubiegam się o przyznanie i pobieram / nie pobieram stypendium rektora dla najlepszych studentów na
innym kierunku studiów WUM, lub na innej uczelni, podać nazwę kierunku i uczelni
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w przypadku otrzymania stypendium rektora dla
najlepszych studentów na innym kierunku, w tym na innej uczelni.

4.

Jestem świadomy/ma, że świadczenia z funduszu pomocy materialnej dla studentów nie przysługują kandydatom na żołnierzy
zawodowych, studentom będącym żołnierzami zawodowymi lub funkcjonariuszami służb państwowych.

5.

Świadomy/ma odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej zobowiązuję się do zwrotu świadczeń
otrzymanych na podstawie nieprawdziwych danych, na warunkach określonych w Regulaminie ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WUM ( § 13).

6.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów WUM.

7.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014: poz.1182 z późn.zm.) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi
na WUM, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie stypendium rektora
dla najlepszych studentów.
Wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

8.

………………….………....

……………………………………………….……………….

data
czytelny podpis studenta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Art. 233 § 1 kk „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
Art. 286 § 1 kk „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 m-cy do lat 8”.
Art. 211. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego,
zwanym dalej „sądem koleżeńskim”.
2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
Art. 184. 4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra
za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art.173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego
stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Art. 194. 1. Przepisów art. 172-187 oraz art. 191 nie stosuje się do studentów będących kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ woskowy lub
otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
2. Przepisów art. 172-187 oraz art. 191 nie stosuje się do studentów będących funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie
skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

1. Osiągnięcia w olimpiadzie
(dotyczy wyłącznie studentów 1-go roku studiów I-go stopnia lub jednolitych magisterskich, przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego)

Oświadczam, że jestem laureatem / finalistą olimpiady ……………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

2. Średnia ocen z egzaminów uzyskana w poprzednim roku akademickim 20..... / 20.....
Średnia ocen

(max – 101 punktów)

Potwierdzenie pracownika dziekanatu
Liczba punktów

(od 4,00 do 5,00) –
dwa miejsca po
przecinku

data, pieczątka i podpis

3. Osiągnięcia naukowe za poprzedni rok akademicki 20..... / 20.....
Rodzaj
osiągnięć

Opis (tytuły publikacji i gdzie zamieszczone,
współczynnik Impack Faktor lub punkty KBN)

Potwierdzenie osiągnięć
(załączniki do wniosku)

Publikacje
indywidualne

-kopia pierwszej strony publikacji
(tytuł publikacji, miejsce, data
wydania, numer magazynu, nazwę
czasopisma lub książki)
-spis treści,
-kopia artykułu

Publikacje
zespołowe

-kopia pierwszej strony publikacji
(tytuł publikacji, miejsce, data
wydania, numer magazynu, nazwę
czasopisma lub książki)
-spis treści,
-kopia artykułu
-opinia opiekuna pracy lub SKN-u
o  wkładu pracy wnioskodawcy
oraz o  pracy pozostałych
autorów (dołączyć w formie
załącznika)

Rodzaj osiągnięć

Wystąpienia na konferencji

Potwierdzenie osiągnięć
(załączniki do wniosku)
dyplom lub zaświadczenie
organizatora o wystąpieniu
(dyplom lub zaświadczenie muszą
zawierać dane osobowe, datę, tytuł
wystąpienia, rangę i miejsce
konferencji/ zajęte miejsce, stosowną
pieczęć. Dokumenty w obcym języku

międzynarodowej

ogólnopolskiej

muszą być przetłumaczone przez tłumacza
przysięgłego).

Nagrody i wyróżnienia na konferencji
dyplom lub zaświadczenie
organizatora o zdobytej nagrodzie
/wyróżnieniu. (Dyplom lub
zaświadczenie muszą zawierać dane
osobowe, datę, rangę konferencji,
zajęte miejsce, stosowną pieczęć.

międzynarodowej

Dokumenty w obcym języku muszą być
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

ogólnopolskiej

Organizacja konferencji naukowej
międzynarodowej

ogólnopolskiej

Dokumenty w obcym języku muszą być
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

uczelnianej

Udział w pracach naukowo-badawczych
kierowanie
projektem
naukowym

dyplom lub zaświadczenie
organizatora o udziale w organizacji
konferencji (dyplom lub
zaświadczenie muszą zawierać dane
osobowe, datę, rangę konferencji,
informacje o udziale w przygotowaniu
konferencji, stosowną pieczęć).

zaświadczenie organizatora
projektu/dziekana/dyrektora instytutu
(zaświadczenie musi zawierać dane
osobowe, nazwę projektu, datę/czas
trwania projektu, krótki opis badań,
stosowną pieczęć).
Dokumenty w obcym języku muszą być
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

udział w grancie,
projekcie
badawczym

zaświadczenie
kierownika/organizatora programu
badawczego (zaświadczenie musi
zawierać dane osobowe, nazwę
projektu, datę/czas trwania, krótki
opis badań, stosowną pieczęć.
Dokumenty w obcym języku muszą być
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

Liczba punktów

Liczba punktów

-zaświadczenie kierownika zespołu
-zaświadczenie wystawione przez
Urząd Patentowy o posiadaniu
patentu, zatwierdzonego wzoru
użytkowego
-wyciąg z ewidencji patentowej

udział w
opracowaniu
patentu lub wzoru
użytkowego

4. Osiągnięcia artystyczne za poprzedni rok akademicki 20..... / 20.....

(max – 10 punktów)

Potwierdzenie osiągnięć
(załączniki do wniosku)

Ranga konkursów

Miejsce

Liczba punktów

I indywidualne
II indywidualne
-dyplom
-zaświadczenie organizatora (dane
osobowe, data i miejsce zawodów,
ranga, miejsce osiągnięte)

III indywidualne
I zespołowe
II zespołowe
III zespołowe

5. Osiągnięcia sportowe za poprzedni rok akademicki 20..... / 20.....

(max – 100 punktów)

Potwierdzenie osiągnięć
(załączniki do wniosku)

Ranga zawodów

Miejsce

Liczba punktów

I indywidualne
-dyplom, medale
-zaświadczenie organizatora (dane
osobowe, data miejsce zawodów,
ranga, miejsce osiągnięte)
-opinia KU AZS-u lub KS PZS
wymienionego w Rozporządzeniu
MEN z dnia z 2 września 2009 r.

II indywidualne
III indywidualne
I drużynowe
II drużynowe
III drużynowe

Proszę o dokonanie przelewu przyznanego stypendium rektora dla najlepszych studentów na mój rachunek bankowy

……………………………………………………………………..
data i czytelny podpis studenta

4. Wypełnia organ przyjmujący wniosek
Liczba punktów
za osiągnięcia
w olimpiadzie

Liczba punktów
za średnią ocen

Liczba punktów
za osiągnięcia
naukowe

Liczba punktów
za osiągnięcia
artystyczne

Liczba punktów
za osiągnięcia
sportowe

Łączna liczba
punktów

Potwierdzenie odbioru decyzji:
Decyzję Rektora / Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów odebrałem / odebrałam w dniu ...................................
....................................................................
czytelny podpis studenta

Decyzja Rektora / Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów wysłana przez kancelarię WUM w dniu .......................
„za potwierdzeniem odbioru” : APD5-0734-W-................../20.......

