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                            druk nr 4                                 

  

Nr wniosku:  ....................... /20......./……… 

 

Data wpływu: ……………………………… 

 

Wydział …………………………………………………………. 

 

Podpis osoby przyjmującej:  ..........................................................  

 

Uwagi: .................................................................................... … 

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

 

Rektor /  

Odwoławcza Komisja Stypendialna 

Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA 
 

 

Imię......................................................... Nazwisko ………….......................................................... Nr albumu….................................. 
 

Data urodzenia ...................................... Numer PESEL .................................................
..
 Obywatelstwo ……………………………. 

 

Miejsce zamieszkania: Miejscowość …............................................................................... Kod pocztowy …………………………… 

 

Ulica ………………………….…………………. Nr domu (mieszkania) …………………. Telefon ………………………………... 

 

Rodzaj studiów …..................................... Kierunek studiów....................................................... .... Rok studiów …… Semestr …….. 

Proszę o przyznanie stypendium rektora z tytułu
1)

 (jeśli studentka/student ma osiągnięcia w więcej niż jednej kategorii,  

zaznacza odpowiednie pozycje): 

□ osiągnięcia wyróżniających wyników w nauce, w tym: 

□  za średnia ocen (Tabela nr 1/1) 

□ dodatkową aktywność (Tabela nr 1/2) 

□ osiągnięć naukowych (Tabela nr 2) 

□ osiągnięć artystycznych (Tabela nr 3) 

□ osiągnięć sportowych (Tabela nr 4) 
 

□ Proszę o przekazywanie mojego świadczenia  na poniżej wskazany numer rachunku bankowego: 
 

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

Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do stypendium rektora: 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczeń dla studentów obowiązującym w Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej; 

2. Oświadczam, że nie będę pobierała/pobierał stypendium rektora na innym kierunku studiów niż tym na którym składam 

niniejszy wniosek o stypendium. 

3. Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, że świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oświadczam, że posiadam status studenta nie dłużej niż przez okres 6 lat. 

4. Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, że świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

1) magistra, magistra inżynieria albo równorzędny, 

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmują studia pierwszego stopnia;  

5. Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, że przepisy, o których mowa w pkt 3 i 4 niniejszego oświadczenia stosuje się dla 

osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą; 
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6. Oświadczam, że nie posiadam tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, ani nie podejmuję po raz 

kolejny studiów I stopnia posiadając już tytuł licencjata, inżynieria albo równorzędnego; 

7. Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, że świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce nie przysługuje studentom będącym:  

1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania 

przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych, 

2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, 

którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku  

z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie; 

8. Oświadczam, że podane we wniosku informacje dotyczące dostarczonych zaświadczeń i oświadczeń w sprawie wyróżniających 

wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na 

poziomie krajowym są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; 

9. Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, że w przypadku stypendium rektora termin o których mowa w § 2 ust. 7 

Regulaminu świadczeń dla studentów jest ostateczny w przypadku złożenia formy papierowej wniosku w dziekanacie wydziału, 

wraz z dokumentami potwierdzającymi wyróżniające wyniki w nauce, rodzaj osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub 

osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym; 

10. Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, że po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 7 w/w Regulaminu uzupełnianie 

wniosku w sprawie przyznania stypendium rektora w jakiejkolwiek postaci nie będzie uwzględniane, oprócz przypadku, gdy 

Rektor/Odwoławcza Komisja Stypendialna  ich zażąda w celu wyjaśnienia wątpliwości wysuniętych na podstawie już 

dostarczonych dokumentów. 

11. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora zawartych w przedstawionej 

dokumentacji, w tym danych członków rodziny w celu realizacji procedury przyznawania stypendium rektora.  

 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Bielsko-Biała, dnia ……………………………..      ……..…………………………………………… 

                   Podpis doktorantki/doktoranta 

 

 
1)   Zaznaczyć właściwe 
 

L.p. 
                                               Tabela nr 1/1 

Średnia ocen w roku akademickim 20......../20......... 

1 
Średnia ocen za ostatni rok studiów (wypełnia zespół działający w imieniu rektora/ 

odwoławczej komisji stypendialnej) 
 

2 Data zaliczenia semestru zimowego (wypełnia w/w zespół)  

3 Data zaliczenia semestru letniego (wypełnia w/w zespół)  

4 
Uwagi (informacje o urlopie od zajęć, wpisie warunkowym itp.) (wypełnia  

w/w zespół) 
 

 

 

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej …………………………………………………….. 
 

 

Liczba punktów za średnią ocen: ………………………………………..………….. 
                                    (wypełnia koordynator działający w imieniu rektora /  

                                      odwoławczej komisji stypendialnej) 

 

 

L.p. 

Tabela nr 1/2  

Rodzaj aktywności  
(należy przedstawić tylko udokumentowane osiągnięcia w poprzednim roku akademickim)  

Nr załącznika 
(wypełnia 

doktorantka/doktorant) 

1 
Nowe stanowisko lub program komputerowy do zajęć dydaktycznych (wraz z instrukcją 

laboratoryjną lub projektową) 
 

2 Członkostwo w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowej  
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3 Członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim  

4 Organizacja obozu naukowego o zasięgu ogólnopolskim*)  

5 
Odbyte studia częściowe w innej uczelni, trwające minimum semestr (np. ERASMUS) 

oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, które miały zostać zrealizowane na wyjeździe 
 

6 
Praktyki lub staże zawodowe w projektach unijnych trwające minimum 14 dni  
z wyjątkiem sytuacji, gdy współpraca wynika ze stosunku pracy 

 

7 
Aktywny udział w komisjach lub zespołach powołanych przez rektora/organ uczelni 

(potwierdzony zaświadczeniem przewodniczącego komisji/zespołu)  
 

8 Aktywna praca w kole naukowym (pełnienie funkcji, organizacja zebrań)  

9 

Czynny udział w imprezach o charakterze promocyjnym, budujących pozytywny 

wizerunek uczelni, np. Festiwal Nauki i Sztuki, Dni Otwarte, Dziewczyny na Politechniki, 

Noc Naukowców, wykłady dla szkół średnich i inne (za udział w każdej z imprez) 

 

 

 

Liczba punktów za rodzaje aktywności: ………………………………………………..… 
                                              (wypełnia koordynator działający w imieniu rektora /  

                                                 odwoławczej komisji stypendialnej) 

 

 

Razem liczba punktów za wyróżniajcie wyniki w nauce: ………………………………… 
                                                                                       (wypełnia koordynator  działający  

                                                                                           w imieniu rektora /  

                                                                                        odwoławczej komisji stypendialnej) 

 

Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku (do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie 

dokumentów): 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

L.p. 
Tabela nr  2 

Rodzaj osiągnięcia naukowego 
 (należy przedstawić tylko udokumentowane osiągnięcia w poprzednim roku akademickim)  

Nr załącznika 

(wypełnia 

doktorantka/doktorant) 

1 
Artykuł naukowy w czasopiśmie wymienionym w wykazie czasopism naukowych 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (autorstwo lub współautorstwo) 
 

2 
Artykuł naukowy w j. polskim lub obcym opublikowany w innym czasopiśmie naukowym 

(autorstwo lub współautorstwo) 
 

3 Recenzowana publikacja książkowa w języku obcym  (autorstwo lub współautorstwo)  

4 Recenzowana publikacja książkowa w języku polskim  (autorstwo lub współautorstwo)  

5 Rozdział w książce recenzowanej w j. obcym (autorstwo lub współautorstwo)  

6 Rozdział w książce recenzowanej w j. polskim (autorstwo lub współautorstwo)  

7 Publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym  

8 Referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej  

9 Referat wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej  

10 
Poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na 

konferencję międzynarodową 
 

11 
Poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na 

konferencję ogólnopolską 
 

12 Nagroda lub wyróżnienie w międzynarodowym konkursie/konferencji naukowej  

13 Nagroda lub wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie/konferencji naukowej  

14 

Udokumentowany udział w projektach badawczych, grantach wynikający ze współpracy z 

Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej lub inną uczelnią z wyjątkiem 

sytuacji, gdy współpraca wynika ze stosunku pracy 

 

15 

Dokonanie i zgłoszenie w urzędzie patentowym RP wynalazku, wzoru naukowego, wzoru 

przemysłowego celem uzyskania praw wyłącznych; patentu na wynalazek, prawa 

ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy 
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Liczba punktów za osiągnięcia naukowe: ………………………………………………..…….. 
                                                           (wypełnia koordynator działający w imieniu rektora /  

                                                           odwoławczej komisji stypendialnej)                                                                                  

Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku (do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie 

dokumentów): 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

L.p. 
Tabela nr  3 

Rodzaj osiągnięcia artystycznego 
 (należy przedstawić tylko udokumentowane osiągnięcia w poprzednim roku akademickim) 

Nr załącznika 
(wypełnia 

doktorantka/doktorant) 

1 Indywidualna publikacja dzieł artystycznych (album, płyta, tomik poezji  itp.)  

2 Zespołowa publikacja dzieł artystycznych (album, płyta)  

3 
Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie  międzynarodowym 

- indywidualnie 
 

4 
Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie międzynarodowym 

– zespołowo 
 

5 
Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie ogólnopolskim - 

indywidualnie 
 

6 
Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie ogólnopolskim - 

zespołowo 
 

7 
Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/spektaklu o utrwalonym prestiżu 

artystycznym - indywidualnie 
 

8 
Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/spektaklu  o utrwalonym 

prestiżu artystycznym - zespołowo 
 

9 Organizacja, wystaw, festiwali lub przeglądów o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej   

  10 Organizacja, wystaw, festiwali lub przeglądów o randze lokalnej i uczelnianej  

  11 
Indywidualna prezentacja utworów muzycznych (np. koncert), kabaretowych, literackich 

itp. w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym  
 

  12 
Zespołowa prezentacja utworów muzycznych (np. koncert), kabaretowych, literackich itp.  

w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym  
 

  13 
Prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej lub placówce  

o utrwalonym prestiżu artystycznym  
 

  14 
Udział w spektaklu teatralnym, rodzaju sztuki widowiskowej (np. przedstawienie 

dramatyczne, opera, operetka, balet, pantomima, teatr plastyczny)  
 

 

Liczba punktów za osiągnięcia artystyczne: ………………………………………………..….. 
                                                                   (wypełnia koordynator działający w imieniu rektora /  

                                                                       odwoławczej komisji stypendialnej) 

Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku (do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie 

dokumentów): 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

L.p. 
Tabela nr 4  

Osiągnięcia sportowe – ranga zawodów 
(należy przedstawić tylko udokumentowane osiągnięcia w poprzednim roku akademickim) 

Nr załącznika 
(wypełnia 

doktorantka/doktorant) 

1 
Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie lub Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy 

lub Uniwersjada 
 

2 Akademickie Mistrzostwa Świata lub Akademickie Mistrzostwa Europy  

3 Mistrzostwa Polski  

4 Akademickie Mistrzostwa Polski  

5 Akademickie Mistrzostwa Śląska (indywidualnie)  

6 Akademickie Mistrzostwa Śląska (zespołowo)  

7 Czynny udział w grach zespołowych I i II ligi  

8 Czynny udział w grach zespołowych III ligi  
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Liczba punktów za osiągnięcia sportowe: ………………………………………………..…….. 
                                                        (wypełnia koordynator działający w imieniu rektora /  

                                                           odwoławczej komisji stypendialnej) 

Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku (do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie 

dokumentów): 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Pouczenie 
1. Stypendium rektora może otrzymać doktorant, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub 

osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

 
 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 
 

 
……..…………………………………………… 

                   Podpis doktorantki/doktoranta 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  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, dalej „RODO”) Akademia Techniczno-Humanistyczna  informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej z siedzibą przy ulicy Willowej 2, 43-309 Bielsko-
Biała; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 33 8279 344 lub adresem email: iod@ath.bielsko.pl,; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb postępowania w sprawie pomocy materialnej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-
Białej, tj. w sprawie stypendium rektora oraz  wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2021r., poz. 478 ze zm.) oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. c i e 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 (RODO);  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

 wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

 osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, 

 podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych  celów zgodnie  z aktualnie  obowiązującymi w tym  

zakresie przepisami prawa; 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na 

przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb postępowania w sprawie pomocy materialnej tj. w sprawie stypendium rektora jest równoznaczne  
z rezygnacją z pomocy materialnej; 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. Podanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa, na 
podstawie.: 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2021r., poz. 478 ze zm.), 

 Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 

 jest obligatoryjne; 

9. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie tych danych 
może skutkować niemożliwością realizacji tych celów; 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu; 

11. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

 

Bielsko-Biała, dnia ……………………………..      ……..…………………………………………… 

                   Podpis doktorantki/doktoranta 

 

Wypełnia Koordynator działający w imieniu rektora / odwoławczej komisji stypendialnej:  
 

Stwierdzam: 

 kompletność złożonych dokumentów, 

 brak wymaganych dokumentów: ………………………………………………………………………............ 

 wezwano do uzupełnienia brakujących dokumentów: ………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

mailto:iod@ath.bielsko.pl
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Punktowy wynik osiągnięć doktorantki/doktoranta  

zgodnie z listą rankingową złożonych wniosków wynosi: 

 

P = w/w + n + a + s = ………………..…………………… pkt 
                            (wypełnia koordynator działający w imieniu rektora /  

                                       odwoławczej komisji stypendialnej) 

gdzie, 

ww- liczba punktów uzyskanych za wyróżniające wyniki w nauce; n – liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe; 

a – liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia artystyczne; s – liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia sportowe.  
 

Koordynator działający w imieniu rektora / odwoławczej komisji stypendialnej na Wydziale 

…………………..  

wniosek doktorantki/doktoranta pod względem formalnym opiniuje:      

 □  POZYTYWNIE  

□ NEGATYWNIE  

 

    ………………………………………………………………………………………………………….. 
(data, imię i nazwisko koordynatora działającego w imieniu rektora / odwoławczej komisji stypendialnej) 

 
 


