
Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu   
Ekonomicznego w Katowicach 

..............................................................................                                             ..................................................... 
Nazwisko i imię                    Miejscowość, data 
 

.............................................................................. 
PESEL 
 

..............................................................................  
Adres 
 

..................           ...........................................................                      ......................................         ............................................................ 
Rok studiów                          Kierunek studiów          Numer albumu          Telefon kontaktowy i e-mail 
 
 

Forma studiów  stacjonarne 
 niestacjonarne 
 

Miejsce studiowania  Katowice 
 Rybnik 

Stopień kształcenia  studia pierwszego stopnia  
 studia drugiego stopnia  

Rozpoczęcie studiów  Rok akademicki 20..... / 20…. 

ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 

 
Wniosek 

o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20…/20… 
 

Ww. zaliczył rok studiów 20.../20... , średnia ocen za ostatni rok studiów wynosi   ………………………  
                          wypełnia dziekanat UE 

 
............................................................                                                     ........................................................................ 
           Miejscowość, data                                                                                                    Podpis i pieczęć imienna pracownika dziekanatu 
                                                                                                                                                       prowadzącego studentów danego roku 
 
Uwaga: Średnia ocen za wyniki w nauce studentów drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia oraz 
studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia Uniwersytetu potwierdzana jest przez dziekanaty na wniosku  
o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia 
dołączają do wniosku zaświadczenie uczelni, w której ukończyli studia pierwszego stopnia (zał. 5). 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 §1 kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1137, z późn. zm.) 
oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych - aż do wydalenia mnie z Uniwersytetu włącznie, 
oświadczam, że: 

a) podane informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 
b) zapoznałem(am) się z warunkami przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów zamieszczonymi w „Regulaminie 

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach”. 

Wyrażam zgodę na dokonanie potrącenia z przysługujących mi wierzytelności od Uniwersytetu jakichkolwiek kwot nienależnie 
wypłaconych na moją rzecz. W przypadku, gdy Uniwersytet dokona przelewu nienależnych świadczeń na mój rachunek bankowy, a brak 
będzie jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mi od Uniwersytetu, zobowiązuję się do zwrotu tej kwoty w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od daty powzięcia informacji o wypłaconych nienależnie środkach.  
 
.........................................                                           ............................................. 
            Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis studenta 

 
OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  

NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW 
 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 §1 kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1137,  
z późn. zm.) oświadczam, że: 

1. nie ukończyłem(am) do dnia złożenia niniejszego wniosku żadnego kierunku studiów* 
2. nie pobieram oraz nie będę pobierał (a) stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku 

studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w innych uczelniach**  
 
 
       …………………………………………    ………………………………………. 

  Miejscowość, data             Podpis studenta 
 
* Nie dotyczy studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę w celu uzyskania tytułu zawodowego 
magistra na studiach drugiego stopnia, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 
** Świadczenia pomocy materialnej student może pobierać tylko na jednym kierunku studiów. 
 
UWAGA: Studenci, którzy składają wniosek po raz pierwszy lub zmienią numer rachunku bankowego, zobowiązani są do 
podania aktualnego numeru rachunku bankowego (zał. 7). 



UWAGA: Studenci, którzy składają wniosek po raz pierwszy lub zmienią numer rachunku bankowego, zobowiązani są do podania aktualnego numeru rachunku bankowego (zał. 7). 
 

Wykaz szczegółowych osiągnięć uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów  
oraz liczby punktów, które można uzyskać za poszczególne osiągnięcia 
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E 

Rodzaj osiągnięć Liczba punktów Osiągnięcia studenta (należy wpisać) 
Uzyskana 

liczba 
punktów  

Średnia ocen studenta:             Punkty premiowe: 
od 4,8 do 5,0                                        4 
od 4,6 do 4,79                                      3 
od 4,4 do 4,59                                      2 
od 4,2 do 4,39                                      1 
od 4,1 do 4,19                                      0 

Przedziały punktów:  
od 6,4 do 6,50 
od 5,3 do 5,39 
od 4,2 do 4,29 
od 3,1 do 3,19 

od 2,05 do 2,09 

 
Średnia ocen 

studenta: 
 
 

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

(proszę wpisać) 

Proszę wyliczyć liczbę uzyskanych punktów zgodnie z wzorem:                                        

p = 
2
ś

+ r, gdzie: 

p – liczba punktów, ś – średnia ocen,  
r – liczba punktów premiowych dla danej średniej ocen,  

 

Laureat olimpiady międzynarodowej albo laureat lub finalista 
olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa 
w przepisach o systemie oświaty  

4  
 

Autorstwo lub współautorstwo książki naukowej 
Zrecenzowana publikacja o charakterze naukowym  

2 
1   

I, II, III miejsce w międzynarodowym konkursie naukowym 
 
I, II, III miejsce w ogólnopolskim konkursie naukowym 
 
Wyróżnienie, nagroda w ogólnopolskim, lub międzynarodowym 
konkursie naukowym 

I miejsce – 4 pkt 
II,III miejsce – 3 pkt 

I miejsce – 3 pkt 
II,III miejsce – 2 pkt 

1 pkt 

  

Wygłoszenie samodzielnego referatu lub referatu napisanego we 
współautorstwie podczas konferencji: 
-  zagranicznej 
-  krajowej 

 
                1,5 

1 

  

Działalność w sferze badań naukowych (raport określający rodzaj, temat 
i zakres badania naukowego) w ramach działalności w kole naukowym 
lub organizacji studenckiej. Za osiągnięcie naukowe nie jest uznawana 
działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich oraz 
pełnione w nich funkcje administracyjne lub zarządcze) 

1 

  

I, II, III miejsce lub zdobycie nagrody, wyróżnienia w konkursie na 
najlepszą pracę dyplomową 

 
1 

  

Organizacja konferencji lub debaty w ramach działalności w kole 
naukowym lub organizacji studenckiej (punkty może otrzymać tylko 
osoba odpowiedzialna za organizację -główny organizator, a nie osoby 
współorganizujące lub pomagające w organizacji konferencji lub debaty) 

 
0,5 

  

Udział w projektach unijnych o charakterze badawczym 0,5   

Odbycie praktyki zagranicznej nie zaliczonej do obowiązkowej 
praktyki studenckiej 

 
0,5 

  



..................................................  
                      Podpis pracownika UE przyjmującego wniosek 
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Zajęcie I, II lub III miejsca w międzynarodowym konkursie 
artystycznym 

I miejsce – 4 pkt 
II,III miejsce – 3 pkt 

  

Zajęcie I, II lub III miejsca w ogólnopolskim konkursie artystycznym I miejsce – 3 pkt 
II,III miejsce – 2 pkt 

  

Zajęcie I, II lub III miejsca w regionalnym konkursie artystycznym  
1 

  

Organizacja imprezy w ramach działalności w zespole 
artystycznym Uniwersytetu, dostępnej co najmniej dla studentów  
i pracowników Uniwersytetu (punkty może uzyskać tylko główny 
organizator imprezy artystycznej, a nie osoby współorganizujące lub 
pomagające w organizacji) 

 
 

0,5 
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Zdobycie medali: Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, 
Uniwersjady, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw 
Polski 

 
4 

  

Uczestnictwo w: Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, 
Uniwersjadzie,  Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy  4 

  

Zdobycie medali Akademickich Mistrzostw Polski lub Igrzysk 
Studentów Pierwszego Roku 
 

3 
  

Zdobycie złotych medali Akademickich Mistrzostw Śląska  
lub w „Silesiadzie” 3 

  

Zdobycie srebrnych i brązowych medali Akademickich Mistrzostw 
Śląska  lub w „Silesiadzie” 2 

  

Zdobycie IV, V lub VI miejsca w Akademickich Mistrzostwach 
Polski  lub w Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku 2 

  

Powołanie do reprezentacji Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach i uczestnictwo w co najmniej dwóch 
Akademickich Mistrzostwach Polski  lub w Igrzyskach Studentów 
Pierwszego Roku   

 
1,5 

  

Zdobycie IV, V lub VI miejsca w Akademickich Mistrzostwach 
Śląska  lub w „Silesiadzie” 1   

Powołanie do reprezentacji Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach i uczestnictwo w co najmniej dwóch 
Akademickich Mistrzostwach Śląska  lub w „Silesiadzie” 

1  
 

Uczestnictwo w Mistrzostwach Polski seniorów, juniorów 
i młodzików lub gra w ekstralidze lub I lidze w grach zespołowych 0,5   

Organizacja imprezy sportowej w ramach działalności  
w Klubie Uczelnianym AZS Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach (za poświadczeniem trenera sekcji i Prezesa Klubu 
Uczelnianego AZS) 

 
0,5 

  

Szczegółowy wykaz dokumentów koniecznych do załączenia do  wniosku zawiera  § 10 Regulaminu ustalania wysokości,, przyznawania 
 i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dostępny na stronie www.ue.katowice.pl/pomoc-materialna   (zakładka: dokumenty do pobrania)                                                                     SUMA PUNKTÓW: 

 



 
 

DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 
 
Przyznano / nie przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów w wysokości .....................zł 
 
 
 
 
Katowice, dnia ..................................                                     ......................................................... 

Podpis i pieczęć Przewodniczącego  
Odwoławczej Komisji Stypendialnej  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 


