Załącznik nr 3

WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ

– wypełnia wnioskodawca

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

Student

Data urodzenia

studia: stacjonarneI°II°
niestacjonarne jednolite magisterskie
–

Nr albumu
data wpływu wn iosku

–

DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW

Pesel
Nazwisko i imię______________________________________________________________________________________
Kierunek studiów _______________________________________________Rok studiów w 20…../20…..
Adres do korespondencji ___________________________________________________________________________________
(zgodny z podanym w dziekanacie)

Telefon _________________________________________________ e-mail _____________________________________

Proszę o przekazywanie przyznanych świadczeń pieniężnych na indywidualne konto studenta AP:
Nr rachunku
Student zobowiązany jest do ponumerowania złożonych wraz z wnioskiem załączników zgodnie z symbolem danej kategorii.
Załączniki niezakwalifikowane do żadnej kategorii lub z brakiem symbolu nie podlegają punktacji.

II. PROSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA ZA:
1. WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE ZA ROK STUDIÓW W POPRZEDNIM ROKU AKADEMICKIM

Potwierdzenie pracownika dziekanatu

PODSTAWOWE KRYTERIUM

Średnia ocen z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, bez zaokrągleń x wskaźnik 20

(nie dotyczy studentów, którzy ukończyli studia poza AP)

Średnia ocen za rok studiów (za jeden lub dw a s em estry, w z ależnośc i od
przy jęt ego na dany m kierunk u studiów okres u zalicz eniow ego rok u studiów).

Punkty

(wypełnia komisja stypendialna)

Uwagi dziekanatu:

należy wpisać jeśli student: powtarza przedmiot,
semestr, rok; ma wpis warunkowy; w poprzednim
roku akademickim przebywał na urlopie lub
wznowił studia po skreśleniu z listy studentów
z powod u niezaliczenia semestru lub roku.

,

.....................................................................
data, pieczątka i podpis

2. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

A. Opublikowane prace naukowe lub popularnonaukowe w wersji tradycyjnej albo internetowej za rok studiów (Punktacji podlegają osiągnięcia naukowe związane z kierunkiem
studiów, na których student ubiega się o przyznanie stypendium). Do wniosk u należy dołączyć kserokopię strony zawierającej informację o autorze, tytule i rodzaju publikacji, dacie i miejscu
wydania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę), jak również, stosownie do wyk azywanych rodzajów publikacji, oświadczenie o numerze pozycji z wyk azu
wydawnictw lub czasopism nauk owych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacja w formie elektronicznej podlega punktacji, jeśli spełnia te same wymogi co publikacja w formie
papierowej (recenzja, numer e-ISBN, e-ISSN, e -ISAN). Publikacja wydana w k ilku językach, może być punktowana tylk o jeden raz w trakcie studiów za wydanie w jednym język u, wybranym
przez wnioskodawcę. Materiały konferencyjne nie podlegają punktacji. Punkty przyznawane są jedynie za 5 najwyżej ocenionych osiągnięć.

Symbol
2A

Rodzaj publikacji
Monografia naukowa

Liczba
punktów

Liczba autorów/
redaktorów
wypełnia student

Liczba publikacji

Punkty
(wypełnia komisja stypendialna)

40
Strona 1 z 5

Artykuł w czasopiś mie AP

2B

30

2C

Artykuł w czasopiśmie recenzowany m

2D

Rozdział w recenzowanej pracy zbiorowej

2E

Redaktor lub członek zespołu redakcyjnego książki lub czasopisma
Samodzielne tłumacz enie: książki, artykułu, fil mu

2F

Sprawozdanie, recenzja naukowa, hasło encyklopedyczne

2G

10
10
10
10
10

B. Czynny udział w sesjach naukowych za rok studiów,. Punkty przyznawane są jedynie za 5 najwyżej ocenionych osiągnięć.

Symbol

3A

3B

3C

Rodzaj sesji naukowej (konferencji)

Sesja międzynarodowa

Sesja ogólnopolska

Sesja środowiskowa

Liczba

Liczba sesji Liczba autorów

punktów

Wygłoszenie referatu/ prezentacja posteru

60

Czynny udział w panelu dyskusyjnym

50

Wygłoszenie referatu/ prezentacja posteru

50

Czynny udział w panelu dyskusyjnym

40

Wygłoszenie referatu/ prezentacja posteru

40

Czynny udział w panelu dyskusyjnym

30

wypełnia student

Punkty
wypełnia komisja stypendialna

C. Inne osiągnięcia naukowe za rok studiów.

Symbol

4A

Rodzaj działalności dydaktycznej i naukowej

Liczba
punktów

Uczestniczenie w projekcie badawczym (zaświadczenie potwierdzone przez Centrum Badań AP, na którym
należy podać tytuł, numer projektu, datę, imię i nazwisko)

Liczba osiągnięć
wypełnia student

Punkty
wypełnia komisja stypendialna

25
Udział w zespołowy m programie prowadzonym w ramach AP

20

4B

Uczestnictwo w wy mianie Erasmus+ (Studia)
50

4C
Uczestnictwo w wy mianie Erasmus+ (Praktyka)
4D

4E

50
Zajęcie czołowego miejsca w konkursach o zasięgu środowiskowym

20
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3. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE za rok studiów, o ile osiągnięcie nie stanowi podstawy do zaliczenia przedmiotu objętego programem studiów lub nie wchodzi w zakres
obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych. Za osiągnięcia artystyczne nie uznaje się działalności organizacyjnej związanej ze sztuką, to jest
koncertów, wystaw, projekcji filmowych oraz pełnienia funkcji administracyjnych lub zarządczych w grupach artystycznych. W pr zypadku wielu osiągnięć artystycznych, uzyskanych
za rok studiów, na podstawie tego samego dzieła, należy wykazać najwyższe osiągnięcie, które jako jedyne będzie podlegało punktacji. Każdy rodzaj osiągnięcia artystycznego
należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, które musi zawierać informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia oraz
czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora. Za inne osiągnięcia naukowe punkty przyznawane są jedynie za 3 najwyżej ocenione osiągnięcia.

Liczba
punktów

Rodzaj działalności artystycznej

Symbol

5A

Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu
międzynarodowym

50

5B

Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagr ody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu
ogólnopolskim

40

5C

Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu
wojewódzkim (lokalnym)

30

5D

Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu
środowiskowym

20

5E

Publikacja/upowszechnienie osiągnięć artystycznych – maksymalna łączna liczba punktów nie może przekroczyć 10

10

Liczba osiągnięć
wypełnia student

Punkty
wypełnia komisja stypendialna

4. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
za rok studiów. Każde osiągnięcie sportowe należy potwierdzić załącznikiem oraz uzyskać potwierdzenie na wniosku wyników sportowych według wyznaczonych grup przez
kierownika AP.

Symbol

6A

Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym
I grupa – za posiadanie statusu członka kadry nar odowej lub statusu z awodnika ekstraligi pod
war unkiem udziału w ak ademickich mistrzostwac h Polski, mistrzostwach P olski uniwersytetów
i akademickich mistrzostwac h województwa oraz za zdobycie złotego medalu indy widualnie lub
drużynowo na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwac h Europy, akademickich mistrzostwac h

Liczba

Liczba
osiągnięć

punktów wypełnia student

Podpis i piecz ęć

kierownika/z-cy kierownika SWFiS

Punkty
wypełnia komisja
stypendialna

90

Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów;

6B

II grupa – za posiadanie statusu zawodnika I Ligi pod warunkiem udziału w akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwac h Polski uniwersytetów i akademickich mistrzostwach województwa
lub za zdobycie srebrnego medalu indywidualnie lub drużynowo; na uniwersjadzie, akademickich
mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski uniwer sytetów;

80

III grupa – za posiadanie statusu zawodnika II Ligi pod warunkiem udziału w akademickich mistrzo6C

6D
6E
6F
6G
6H

6I

stwach Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów i akademickich mistrzostwach województwa lub
za zdobycie brązowego medalu indywidualnie lub drużynowo na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach E uropy, ak ademickich mistrzostwach P olski, mistrzostwac h Polski uniwersytetów;
IV grupa – za zdobycie IV miejsca indywidualnie lub drużynowo na uniwersjadzie, ak ademickich
mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów;
V grupa – za zdobycie V miejsca indywidualnie lub drużynowo na uniwersjadzie, akademickich mi strzostwach E uropy, ak ademickich mistrzostwach P olski, mistrzostwac h Polski uniwersytetów;
VI grupa – za zdobycie VI miejsca indywidualnie lub drużynowo na uniwersjadzie, akademickich
mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów;
VII grupa – za zdobycie złotego medalu indy widualnie lub drużynowo w ak ademickich mistrzostwach województwa

VIII grupa – za zdobycie srebrnego medalu indywidualnie lub drużynowo w akademickich mistrzostwach województwa

IX grupa – za zdobycie brązowego medalu indywidualnie lub drużynowo w akademickich mistrzostwach województwa

70

60

55
50
25
20
15

III. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przyznawaniem świadczeń studentom oraz innym osobom uprawnionym jest Akademia Polonijna (adres: ul.
Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa, adres e-mail: iodo@ap.edu.pl, numer telefonu: +48 530 137 864), reprezentowany przez Rektora.
2. Na Akademii Polonijnej powołany został inspektor ochrony danych (adres e-mail: iodo@ap.edu.pl, numer telefonu: +48 530 137 864).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania świadczeń.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w
tym przez okres archiwizacji dokumentacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
6. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym do przetwarzania danych w imieniu administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Realizacja zadań w zakresie przyznawania świadczeń znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.
poz. 85, z późn. zm.). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o przyznanie świadczeń.
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IV. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE STYPENDIUM REKTORA
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 kk („kto składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8”), odpowiedzialności na podstawie 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 miesięcy do lat 8”) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej
oświadczam, że:
podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym;
przedłożone przeze mnie załączniki dokumentują wszystkie moje osiągnięcia za ostatni rok studiów, które podlegają punktacji i są zgodne ze stanem faktycznym;
przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku publikacje nigdy nie były wcześniej wykazywane przy ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszyc h
studentów/stypendium dla najlepszych doktorantów;
nie pobieram stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora na innej uczelni lub innym kierunku studiów;
zapoznałam/em się z zasadami przyznawania świadczeń określonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Polonijnej w oraz z odpowiednimi
zarządzeniami do wyżej wymienionego Regulaminu, w tym z okolicznościami, które wykluczają uprawnienia do świadczeń;
zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z otrzymywanych stypendiów.

1. studiuję dodatkowo: (obowiązkowo wypełnić)

NIE
TAK

studia:

 I stopnia

 II stopnia

 jednolite magisterskie

 doktoranckie

(podać nazwę uczelni, rok i kierunek studiów/w zakresie studiów doktoranckich) _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. ukończyłem/łam studia: (obowiązkowo wypełnić)

NIE
TAK

studia:

 I stopnia

 II stopnia

 jednolite magisterskie

 doktoranckie

data ukończenia (podać nazwę uczelni, lata i kierunek studiów/studia doktoranckie) _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
i posiadam tytuł: ______________________________________________________________________________________
3. studiowałem na studiach: (obowiązkowo wskazać wszystkie studiowane dotychczas kierunki studiów)

NIE
TAK

studia:

 I stopnia

 II stopnia

 jednolite magisterskie

 doktoranckie

(podać nazwę uczelni, lata i kierunek studiów/studia doktoranckie)
______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. złożyłam/em wniosek o stypendium na innym kierunku: (obowiązkowo wypełnić)

NIE
TAK

studia:

 I stopnia

 II stopnia

 jednolite magisterskie

 doktoranckie

(podać rodzaj stypendium, nazwę uczelni, kierunek studiów ) _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
W przypadku pobierania wyżej wymienionych świadczeń na innym kierunku studiów lub innej uczelni zobowiązuję
się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Komisję Stypendialną.

Lista załączników:

DOKUMENTACJA DO WNIOSKU TYLKO W JĘZYKU POLSKIM

1. ________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________________________________

________________________________
miejscowość, data

_______________________________
czytelny podpis studenta
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V. ADNOTACJE DZIEKANATU

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w dniu ...........................

Zobowiązuję się do uzupełnienia powyższych dokumentów do dnia ................................
Zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku nieuzupełnienia wskazanej dokumentacji
wniosek pozostanie bez rozpoznania.

podpis studenta

VI. WYPEŁNIA KOMISJA STYPENDIALNA
Komisja stypendialna na posiedzeniu w dniu

-

-

przyznała następujące punkty

Dodatkowe kryteria

Podstawowe kryterium

Liczba punktów za wyróżniające
wyniki w nauce za rok studiów

Liczba punktów za
średnią ocen za ostatni
Liczba punktów za
semestr zaliczonego
średnią ocen z
Łączna liczba punktów Łączna liczba punktów
roku studiów (za jeden
dotychczas zaliczonych Łączna liczba punktów za
za osiągnięcia
za osiągnięcia
lub dwa semestry, w
osiągnięcia
naukowe
semestrów w ramach
artystyczne
sportowe
zależności od przyjętego
ukończonych lat
na danym kierunku
studiów na danym
studiów okresu
kierunku
zaliczeniowego roku
studiów)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez Komisję Stypendialną – 100 pkt.
VII. Wypełnia Komisja Stypendialna
przyznane

Wysokość przyznanego stypendium

Stypendium rektora
odmowa
_______________________________________________

podpis przewodniczącego KS
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