Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 36/2018
Rektora AM w Szczecinie z dnia 28.09.2018 r.
……………………….
Data wpływu wniosku

WY PE ŁNI A S TU D EN T

Do Rektora/Międzywydziałowej Komisji Stypendialnej
ds. Studentów Akademii Morskiej w Szczecinie

Nazwisko i imię
Data urodzenia (dd;mm;rr)
Adres stałego zamieszkania

Studia STACJONARNE 
Studia I stopnia 
Rok studiów
Kierunek
Wydział
Specjalność
Numer albumu

Numer telefonu stacjonarnego
Numer telefonu komórkowego

NIESTACJONARNE 
II stopnia 

Proszę o dokonanie przelewu świadczeń na mój rachunek bankowy:

-

-

-

-

-

-

Świadczenia przyznane na podstawie fałszywych danych podlegają zwrotowi, student może być skierowany do komisji dyscyplinarnej.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
NA ROK AKADEMICKI 20…./20….

1. Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie uzyskanych w
poprzednim roku akademickim lub przed podjęciem studiów w przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok
studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego (osiągnięcia w olimpiadach naukowych):
1) wysokiej średniej ocen. Potwierdzam, że średnia z ocen uzyskanych przeze mnie w poprzednim roku akademickim,
wynosi _,_ _
……………………………………………… (Kwota)
UWAGA!!! ŚREDNIĄ NALEŻY PODAĆ Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DRUGIEGO MIEJSCA PO PRZECINKU BEZ ZAOKRĄGLEŃ

Poświadczam, że student uzyskał ww. średnią ocen za poprzedni rok akademicki.
Poświadczam, że bieżący rok akademicki nie jest rokiem powtarzanym.
Poświadczam, że student zaliczył rok w terminie.

……………………..........................................................

(data i podpis pracownika dziekanatu)

2) osiągnięć naukowych:
…………..................................……………………………………………………………………………………………………… ………………………
(rodzaj osiągnięcia naukowego)

(Kwota)

3) osiągnięć artystycznych:
…………..................................……………………………………………………………………………………………………… ………………………
(rodzaj osiągnięcia artystycznego)

(Kwota)

4) wysokich wyników sportowych:
…………..................................……………………………………………………………………………………………………… ………………………
(rodzaj osiągnięcia sportowego)

(Kwota)

Poświadczenie wyników sportowych studenta przez Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sport AM / wiceprezesa KU
AZS AM.
..........................................................

(data i podpis pracownika)

3. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r.Nr 88,
poz. 553, z późniejszymi zmianami) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych,
o ś w i a d c z a m, że:
– wpisane przeze mnie osiągnięcia nie były przedłożone we wcześniejszych wnioskach,
– podane wyżej informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń pomocy
materialnej są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
– nie pobieram stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora
dla najlepszych studentów i zapomogi na więcej niż jednym kierunku studiów;

– studiuję dodatkowo:
 TAK (podać nazwę uczelni, rok i kierunek studiów) ………………………………………………………
studia:  I stopnia,  II stopnia,  jednolite magisterskie
 NIE
– odbyłam/em już studia:
 TAK – data ukończenia (podać nazwę uczelni, lata, kierunek studiów, specjalność) ……………………
i posiadam tytuł: ……………………..……..
 NIE
– zapoznałam/em się z Regulaminu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
studentom Akademii Morskiej w Szczecinie i rozumiem go;
– zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych
świadczeń z otrzymywanych stypendiów;
– zapoznałam/em się z Polityką prywatności na stronie internetowej Uczelni w zakładce Studenci, gdzie znajdują się
informacje, w jaki sposób chronione i przetwarzane są moje dane osobowe. Zgodnie z RODO i ustawą z 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (DU 2018, poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych do celów stypendialnych
..........................................................

(data i podpis studenta)

WY PE ŁNI A PR A CO WN I K UC Z E LN I:

Propozycja stypendium na rok akademicki 20…./20….wg regulaminu
Proponuje się:
 przyznać stypendium w kwocie ………………….zł na okres ……………………………………………………………………….
 nie przyznać stypendium
Uzasadnienie propozycji:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
………………………………………….

(data i podpis osoby sporządzającej)

