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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO  

NA SZÓSTY SEMESTR STUDIÓW 

w ramach realizacji projektu  

POKL  „Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA” 

 

 

 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………...……… 

Numer albumu …………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość) …………………………................... 

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

PESEL   ……………………………...…………………………………………… 

Telefon, E‐mail: ……………………………...…………………………………………… 

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

Data i podpis przyjmującego 
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Rodzaj osiągnięć 

Liczba punktów 

możliwa do 

uzyskania 

Osiągnięcia studenta (należy wymienić)* 

Liczba punktów 

(uzupełnia Komisja 

Stypendialna)** 

Średnia ocen za wyniki w nauce w semestrze 

szóstym 
do 50 pkt ……….…….          (należy wpisać średnią ocen)   

Udział w Kole Naukowym Kierunku Analityka 

gospodarcza 
do 2 pkt TAK/ NIE               (niepotrzebne skreślić) 

  

Udział w innym Kole Naukowym 

(maksymalnie 1 koło naukowe) 
1 pkt   

  

Publikacja recenzowana lub praca przyjęta do 

druku po recenzji (maksymalnie 2 publikacje) 

do 2 pkt za 

publikację/ pracę 
  

  

Publikacja nierecenzowana (maksymalnie 1 

publikacja punktowana) 
1 pkt   

  

Przedstawienie referatu na konferencji 

(maksymalnie 2 referaty) 
1 pkt   

  

Inne osiągnięcia naukowe w semestrze piątym do 3 pkt     

SUMA PUNKTÓW (uzupełnia Komisja Stypendialna) 
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* Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wymienione osiągnięcia (z wyjątkiem udziału  

w Kole Naukowym Kierunku Analityka gospodarcza). Punkty przyznawane są na podstawie dokumentów 

potwierdzających osiągnięcia złożonych przez studenta razem z wnioskiem o przyznanie stypendium. 

 

** Uzupełnia Komisja Stypendialna zgodnie z par. 4 ust. 6 Regulaminu przyznawania i wypłacania 

stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL „Kierunek unikatowy 

ANALITYKA GOSPODARCZA”   

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przyznawania i wypłacania 

stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL „Kierunek 

unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA”. 

 

 

………………….……..……     …………………………………..…… 

 Miejscowość, data        Czytelny podpis studenta  

     

 

  

 

DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

 
 

Uzyskana liczba punktów za osiągnięcia w semestrze piątym:  ……..…………………… 

 

 

Przyznano/ nie przyznano stypendium motywacyjnego. 

 

 

 

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

 Miejscowość, data               Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej

  

  


