Załącznik nr 12
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kraków, dnia ............................
nr tel. studenta:.................................

Uniwersytet Pedagogiczny
im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
WNIOSEK

o przyznanie stypendium rektora
na rok akademicki 2019/2020
lub semestr ..........................(wypełniają studenci, którzy rozpoczęli rok studiów od semestru letniego)
I. DANE WNIOSKODAWCY.
1. Imię (imiona) i nazwisko studenta: ...................................................................................................
2. Adres zamieszkania studenta:……………………………………………………………………….
3. PESEL:……………………………………………………………………………………………...
4. Numer albumu (numer indeksu) – nie dotyczy studentów I roku:....................... .............................
5. Kierunek studiów (wpisać pełną nazwę i specjalność):.....................................................................
...............................................................................................................................................................
6. Forma studiów: |___| stacjonarne, |___| niestacjonarne 1)
7. Poziom studiów: |___| pierwszego stopnia, |___| drugiego stopnia, |___| jednolite magisterskie 1)
8. Aktualny rok studiów (w roku akademickim 2019/2020):.................................................................
9. Zaliczony rok studiów ......................................................................................................................
10. Data ukończenia studiów I stopnia (wypełniają tylko studenci studiów II stopnia):.......................
11. Czy w poprzednim roku akademickim wnioskodawca przebywał na urlopie ? :
|___| TAK,

|___|NIE 1) (nie wypełniają studenci I roku studiów drugiego stopnia)

12. Średnia ocen uzyskana przez studenta za rok studiów bezpośrednio poprzedzający przyznanie
stypendium: |___|_,_|___|___| - przelicznik punktowy (4 x średnia ocen): |___|___|_,_|___|___|
Potwierdzam dane zawarte w cz. I .....................................................................
(data, pieczęć i podpis pracownika Centrum Obsługi Studenta)

II. Udokumentowane osiągnięcia naukowe studenta w okresie roku studiów bezpośrednio
poprzedzającym przyznanie stypendium:
L.p
1
2

3

4
5

udokumentowane osiągnięcia naukowe studenta 1)
Publikacja poza granicami Polski, publikacja z listy czasopism punktowanych MNiSW,
referat wygłoszony w języku obcym na konferencji naukowej poza granicami kraju.
Recenzowana publikacja w języku obcym w wydawnictwie krajowym, referat wygłoszony
w języku obcym na międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się w Polsce.
Recenzowana publikacja w języku polskim w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim
posiadającym numer ISSN, referat wygłoszony w języku polskim na konferencji naukowej
odbywającej się w Polsce, udział w projekcie badawczym lub w grancie w charakterze
wykonawcy projektu.
Recenzowana publikacja w wydawnictwie regionalnym, referat na konferencji
Studenckiego Koła Naukowego o zasięgu międzyuczelnianym, współredakcja czasopism
naukowych.
Udział w organizacji kongresu, konferencji, sympozjum naukowego, wystawy i innych
form działalności naukowej i organizacyjnej, współredakcja czasopism studenckich.

przelicznik zaznaczyć
właściwe
punktowy
(X)
5
4

3

2
1

Uwaga: Wiersze od 1 do 5 można sumować, jednak suma punktów nie może być wyższa niż 10.
Działalność naukowa tej samej kategorii może być policzona maksymalnie dwa razy (np. za udział
w organizacji dwóch lub więcej konferencji można przyznać maksymalnie 2 punkty). Do wniosku
należy dołączyć dokumenty, w tym imienne zaświadczenia lub certyfikaty (student powinien być
wymieniony z imienia i nazwiska), potwierdzające powyższą działalność i aktywność naukową
studenta. Punktów nie przyznaje się za publikacje w portalach społecznościowych, blogach,
vlogach itp. oraz za wszelkiego typu self-publishing.
Opinia i liczba przyznanych punktów przez opiekuna koła naukowego lub opiekuna roku: ..........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

........................................................
(liczba przyznanych punktów)

................................................................................................
(data, pieczęć instytutu i czytelny podpis opiekuna koła naukowego lub opiekuna roku)

III. Osiągnięcia sportowe studenta w okresie roku studiów bezpośrednio poprzedzającym przyznanie
stypendium:
przelicznik zaznaczyć
punktowy właściwe

osiągnięcia sportowe studenta 1)

Lp.

(X)

1

2

3

Medal Akademickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji generalnej, medal IO, MŚ, ME,
Uniwersjady, Pucharu Świata lub Pucharu Europy.
Medal Mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostw Polski w typach Uczelni SpołecznoPrzyrodniczych lub reprezentowanie kraju w zawodach lub imprezach sportowych o zasięgu
międzynarodowym (jeżeli ranga tych imprez nie jest niższa niż Akademickie Mistrzostwa
Polski).
4–10 miejsce Mistrzostw Polski lub Akademickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji
generalnej. Reprezentowanie zespołu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w
rozgrywkach lig centralnych polskich związków sportowych.

14

12

10

4

Pierwsze miejsce w Akademickich Mistrzostwach Małopolski

9

5

4–6 miejsce Mistrzostw Polski lub Akademickich Mistrzostw Polski w typach Uczelni
Społeczno – Przyrodniczych.

8

6

2–3 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Małopolski

7

7

4–6 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Małopolski.

6

8
9

Punktowane miejsce Akademickich Mistrzostw Polski lub Akademickich Mistrzostw
Małopolski
Punktowane miejsce Akademickich Mistrzostwach Polski lub Akademickich Mistrzostw
Małopolski, w więcej niż jednej dyscyplinie.

4
+1 punkt2)

W załączeniu dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe studenta.
Opinia i liczba przyznanych punktów przez Prezesa KU AZS UP: ......................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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

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

(liczba przyznanych punktów)

(data, pieczęć i podpis Prezesa KU AZS UP)

Zatwierdzam przyznane punkty w cz. III (podać liczbę punktów) .......................................................
(data, pieczęć i podpis Dyrektora CSiR UP )

IV. Osiągnięcia artystyczne studenta w okresie roku studiów bezpośrednio poprzedzającym
przyznanie stypendium:
Lp.

1

2

3

4

5

przelicznik
punktowy

osiągnięcia artystyczne studenta 1)
Udokumentowana indywidualna działalność artystyczna o zasięgu krajowym lub
zagranicznym w dziedzinach: muzyka (koncerty), plastyka (wystawy indywidualne), taniec
(solista zespołu), literatura (autorstwo, wydawnictwo książkowe), teatr (reżyseria); nagrody
lub wyróżnienia w ogólnopolskich lub zagranicznych konkursach organizowanych w wyżej
wymienionych dziedzinach.
Udokumentowana zespołowa działalność artystyczna w dziedzinach: muzyka (udział
w wydarzeniach muzycznych), plastyka (wystawy zbiorowe), taniec (udział
w wydarzeniach tanecznych), literatura (współautorstwo, wydawnictwo książkowe), teatr
(udział w przedstawieniach teatralnych) o zasięgu krajowym lub zagranicznym; nagrody lub
wyróżnienia w wyżej wymienionych dziedzinach w kraju lub zagranicą.
Udokumentowana indywidualna działalność artystyczna o zasięgu lokalnym w dziedzinach:
muzyka, plastyka, teatr (reżyseria). Publikacje autorskie w czasopismach lokalnych.
Udokumentowana zespołowa działalność artystyczna o zasięgu lokalnym w dziedzinach:
muzyka (chór), plastyka, teatr, taniec. Publikacje zespołowe w czasopismach lokalnych
i publikacja w internecie (punktów nie przyznaje się za publikacje w portalach
społecznościowych, blogach, vlogach itp. oraz za wszelkiego typu self-publishing).
Udokumentowany udział w warsztatach i plenerach plastycznych, warsztatach literackich,
muzycznych, teatralnych lub tanecznych na poziomie amatorskim (oprócz udziału w
kursach).

zaznaczyć
właściwe
(X)

5

4

3

2

1

Uwaga: Działalność artystyczna musi zostać udokumentowana imiennym zaświadczeniem lub certyfikatem
(student powinien być wymieniony z imienia i nazwiska) oraz w postaci: plakatów, katalogów, zaproszeń,
wydawnictw książkowych, publikacji w internecie (printscreen), wraz z dołączonymi dokumentami
potwierdzającymi osiągniecia studenta np. dyplomy za poprzedni rok akademicki (nie dotyczy działalności
w ramach kół naukowych – działalność taka uzupełniana jest zgodnie z tabelą w cz.II. Punktów nie
przyznaje się za publikacje w portalach społecznościowych, blogach, vlogach itp. oraz za wszelkiego typu
self-publishing.
Uwaga: Student, który posiada powyższe osiągniecia artystyczne, nie udaje się samodzielnie do pracownika
Uczelni, o którym mowa poniżej, tylko składa wniosek bezpośrednio w Biurze Spraw Studenckich wraz
z załączonymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia artystyczne. Biuro Spraw Studenckich, przekaże
wniosek do oceny pracownikowi naukowemu reprezentującemu dyscyplinę „sztuki plastyczne i konserwacja
dzieł sztuki” wyznaczonemu przez Rektora.

Liczba zatwierdzonych (przyznanych) punktów w cz. IV przez pracownika naukowego
wyznaczonego przez Rektora, zgodnie z § 22 ust. 8 regulaminu stypendialnego,
reprezentującego dyscyplinę „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki”.

........................................................
(liczba zatwierdzonych punktów)

..............................................................
(data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

V. OŚWIADCZENIE STUDENTA SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA
*

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia ,
oświadczam (zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z poźn. zm.)), że nie pobieram stypendium rektora na więcej niż jednym
kierunku wskazanym powyżej (dotyczy to również innej uczelni).
Z chwilą otrzymania stypendium rektora na innej uczelni zobowiązuję się w terminie 7 dni
powiadomić Biuro Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) o zaistniałej sytuacji
i zwrócić stypendium, jeżeli zostało już wypłacone przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie.
*
Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia ,
oświadczam, że jestem świadomy(-a) tego, że stypendium rektora, przysługuje na studiach
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie
dłużej niż przez okres 6 lat, przy czym do tego okresu wlicza się wszystkie lata studiów (w tym każdy
rozpoczęty i nie ukończony lub przerwany rok studiów – niezależnie od kierunku i uczelni), a nie lata
(lub miesiące), w których stypendia (w tym stypendium rektora) były pobierane. Powyższy termin
6 lat biegnie również wówczas, gdy student przebywa na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach
(posiada status studenta). (art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z poźn. zm.)).

*

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia ,
oświadczam, że rok akademicki 2019/2020 jest moim:
…………………………………………………………………(wpisać cyfrą i słownie) rokiem studiów w ogóle,
włączając w to wszystkie dotychczasowe lata moich studiów, w tym rozpoczęte przeze mnie kierunki studiów
na UP i na innych uczelniach.
*

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia ,
oświadczam, że jestem świadomy(-a) tego, że stypendium rektora, nie przysługuje studentowi
posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Dotyczy to również
osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. (art. 93 ust. 2 pkt 2a i ust. 3 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z poźn. zm.)).
*

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia ,
oświadczam, że jestem świadomy(-a) tego, że stypendium rektora, nie przysługuje studentowi
posiadającemu tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje
studia pierwszego stopnia. Dotyczy to również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za
granicą. (art. 93 ust. 2 pkt 2b i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z poźn. zm.)).
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartych we
wnioskach studentów i doktorantów o przyznanie świadczeń przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie”, zamieszczoną na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich pod
adresem: www.stypendia.up.krakow.pl .
*

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia ,
oświadczam, że (proszę zakreślić właściwe, akapit ten dotyczy tylko cudzoziemców):
1.płacę czesne za studia,

2. nie płacę czesnego za studia

Proszę o przekazywanie przyznanego stypendium na moje konto:
111
111nr

1

…..…………..………………………..
(czytelny podpis studenta)

....................................................
(data, miejsce)

VI. Łączna liczba punktów uzyskanych przez studenta:

|___|___|_,_|___|___|

.....................…………………………………………….……………………
(pieczęć i podpis pracownika Biura Spraw Studenckich)
_______________________

1) wskazać właściwe, zaznaczając X (w cz. III i IV wskazać tylko raz osiągnięcia o najwyższej punktacji; w cz. II można zaznaczyć
więcej niż jedno osiągnięcie lub w ramach jednej kategorii zaznaczyć „x2” gdy to samo osiągnięcie wystąpiło dwa lub więcej
razy);
2) przyznaje Prezes KU AZS UP zakreślając odpowiednią punktację;
*klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego stanowi, że kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postepowaniu sądowym lub innym
postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
Informacja:
W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, dane:

w cz. I pkt 1-8 powinny dotyczyć studiów drugiego stopnia,

w cz.I pkt 9-10 i 12, cz. II, cz. III, cz. IV powinny dotyczyć ostatniego roku studiów pierwszego stopnia.
2. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli na innej uczelni, do niniejszego
wniosku o stypendium rektora, powinni obligatoryjnie dołączyć zaświadczenie o średniej ocen z innej uczelni, którego wzór
stanowi załącznik nr 13 do regulaminu stypendialnego.
1.

