
Termin składania wniosków o przyznanie 
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW  

na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1- go roku studiów I- go stopnia 

 
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest 

laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli 
profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.  

     
 
Studenci studiów stacjonarnych 1- go roku studiów I- go stopnia składają wnioski w Dziale Spraw Studenckich  w Centrum Studenckim PRz (ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów, 

bud. O obiekt Stołówki Studenckiej), w godzinach: 08:00-11:00 i 11:30–13:30. Wniosek dostępny będzie w systemie USOSweb od 28.09.2018 r. do 05.10.2018 r. 
 

wypełniają  wnioski w systemie USOSweb i składają wydrukowane i podpisane wnioski w terminie: 
   28.09.2018 r. – 05.10.2018 r. 

 
              
 

Studenci studiów niestacjonarnych 1- go roku studiów I- go stopnia składają wnioski w Dziale Spraw Studenckich w Centrum Studenckim PRz (ul. Akademicka 8, 35-084 

Rzeszów, bud. O obiekt Stołówki Studenckiej), od poniedziałku 01.10.2018 r. do czwartku 04.10.2018 r. w godzinach: 08:00-11:00 i 11:30-13:30 oraz w sobotę w godzinach: 

09:00-12:00. Wniosek dostępny będzie w systemie USOSweb od 28.09.2018 r. do 06.10.2018 r. 
 

wypełniają  wnioski w systemie USOSweb i składają wydrukowane i podpisane wnioski w terminie: 
   28.09.2018 r. – 06.10.2018 r. 

Z WYJĄTKIEM DNIA 05.10.2018 r., W KTÓRYM WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE 

 

 
Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 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. 
 


