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Termin składania wniosków o przyznanie STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW  
na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy w semestrze zimowym będą realizować:  
 

2 rok (semestr 3), 3 rok (semestr 5),  4 rok (semestr 7) studiów pierwszego stopnia, 
2 rok (semestr 3)  studiów drugiego stopnia 

 
Student, który ubiega się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018, wypełnia wniosek 
o przyznanie na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 stypendium rektora dla najlepszych studentów, dostępny po zalogowaniu w systemie 
USOSweb, oraz składa wydrukowany i podpisany  wniosek,  w następujących terminach: 
 
               

 
1) Studenci studiów STACJONARNYCH, którzy w semestrze zimowym będą realizować:  

• 2 rok (semestr 3), 3 rok (semestr 5),  4 rok (semestr 7) studiów pierwszego stopnia, 
• 2 rok (semestr 3)  studiów drugiego stopnia 

 
WYPEŁNIAJĄ  wnioski w systemie USOSweb w terminie:   

29.09.2017 r. – 05.10.2017 r. 

i SKŁADAJĄ wydrukowane i podpisane wnioski w terminie: 

 02.10.2017 r. – 05.10.2017 r. 
 

Wniosek dostępny będzie w systemie USOSweb od 29.09.2017 r. do 05.10.2017 r. Studenci studiów stacjonarnych, wymienionych powyżej lat studiów składają 

wnioski w Dziale Spraw Studenckich (w budynku V-B, pok. 14) w godzinach: 08:00-11:00 i 11:30–13:30. 
 
 
               

 
2) Studenci studiów NIESTACJONARNYCH, którzy w semestrze zimowym będą realizować: 

• 2 rok (semestr 3), 3 rok (semestr 5),  4 rok (semestr 7) studiów pierwszego stopnia, 
• 2 rok (semestr 3)  studiów drugiego stopnia 

 
WYPEŁNIAJĄ  wnioski w systemie USOSweb i SKŁADAJĄ wydrukowane i podpisane wnioski w terminie: 

   29.09.2017 r. – 07.10.2017 r. 
 

Z WYJĄTKIEM DNIA 06.10.2017 r., W KTÓRYM WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE  
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Wniosek dostępny będzie w systemie USOSweb od 29.09.2017 r. do 07.10.2017 r. (do godziny 10:00 !) Studenci studiów niestacjonarnych, wymienionych 
powyżej lat studiów składają wnioski w Dziekanacie właściwego Wydziału, zgodnie z wyżej określonym terminem. 
 
Wnioski można również składać w Dziale Spraw Studenckich (bud. V-B, pok. 14 – od poniedziałku 02.10.2017 r. do czwartku 05.10.2017 r. w godzinach:  08:00-
11:00 i 11:30–13:30). 

 
               

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 należy WYPEŁNIAĆ I SKŁADAĆ 
W WYŻEJ WYZNACZONYCH TERMINACH. Po wyznaczonych terminach, ze względu na ograniczony limit stypendiów na danym kierunku (do 10 % 

liczby studentów), w systemie USOSweb ZOSTANIE ZABLOKOWANY system składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych 

studentów, BEZ MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM W KOLEJNYCH MIESIĄCACH. 
 
               

 
STUDENT 2 ROKU (SEMESTR 3), 3 ROKU (SEMESTR 5),  4 ROKU (SEMESTR 7) STUDIÓW PIERWSZEGO 

STOPNIA ORAZ 2 ROKU (SEMESTR 3)  STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 

SKŁADA: 
 

1) wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

dostępny w systemie USOSweb pod nazwą wniosek „Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - semestr zimowy 2017/18”, a następnie 

zaznaczając z jakiego tytułu jest składany wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (np. w przypadku uzyskania wysokiej średniej 
ocen, osiągnięć naukowych, osiągnięć artystycznych i wysokich wyników sportowych, należy zaznaczyć w systemie USOSweb, że wniosek składany jest 
z tytułu: wysokiej średniej ocen, osiągnięć naukowych, osiągnięć artystycznych, wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym), 

2) w przypadku posiadania dodatkowych osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym, dodatkowe osiągnięcia należy wykazać w trakcie wypełniania wniosku w systemie USOSweb i dołączyć do wniosku dokumenty 
potwierdzające wykazane we wniosku dodatkowe osiągnięcia, uzyskane w poprzednim roku studiów. 

 
Uzyskane dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy wykazać 
za poprzedni rok studiów, tj. z okresu: od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. 

W przypadku posiadania dodatkowych osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym, do wniosku student jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające wykazane we wniosku dodatkowe osiągnięcia - dokumenty student jest 
zobowiązany dostarczyć w kopiach i oryginałach (do wglądu celem stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem), uzyskane w poprzednim roku studiów. 
W przypadku gdy we wniosku nie będzie wykazane osiągnięcie, a będzie potwierdzone dokumentem lub osiągnięcie zostanie wykazane we wniosku, ale nie 
będzie potwierdzone odpowiednim dokumentem, osiągnięcie to nie będzie punktowane. 
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Niezłożenie wypełnionego w systemie USOSweb, wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 
w Dziale Spraw Studenckich (w budynku V-B, pok. 14)/Dziekanacie Wydziału w wyżej wyznaczonych terminach spowoduje odrzucenie wniosku  
i pozostawienie bez rozpatrzenia, BEZ MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW  
W KOLEJNYCH MIESIĄCACH. 

 

INFORMUJEMY, że w wyżej wymienionych terminach wypełniania i składania wniosków, istnieje możliwość cofnięcia przez 
koordynatora wypełnionego i złożonego przez studenta w systemie USOSweb wniosku o przyznanie stypendium rektora 
w celu poprawienia lub uzupełnienia o dodatkowe osiągnięcia. Wniosek może być cofnięty po wcześniejszym zgłoszeniu 
studenta koordynatorowi. 

 


