
 
Wzór wniosku nr 3 

        Przemyśl, ………………… r.  

 
 

Rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

 
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów 

 
I.  Dane studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium 

 
Imi ę i nazwisko …………………………………………………………. 
 
Kierunek studiów: ………………………. 

 
Nr albumu:…………………….. 

Rok studiów: …………………………. 
     semestr zimowy        semestr letni* 
System studiów: 
       stacjonarne               niestacjonarne* 

 
PESEL …………………………………… 
 
DATA URODZENIA …………………… 

Miejsce stałego zamieszkania: 
…………………………..…….  
kod pocztowy, miejscowość                                   

…………………………..…….  
ulica, numer domu       

…………………………..…….  
telefon kontaktowy 

Adres do korespondencji: 
…………………………..…….  
kod pocztowy, miejscowość                                   

…………………………..…….  
ulica, numer domu        
      

  
* właściwe zakreślić 

 
II.   Proszę o przyznanie stypendium z tytułu  (zaznaczyć X w pierwszej kolumnie): 

  
1,2,3 – właściwa opinia na drugiej stronie wniosku 
 
 

 

III.  Proszę o przekazywanie przyznanych świadczeń pieniężnych na konto w  Banku: 
……………………………………………………………………………………………….. 
Nr rachunku:  
                          

 
 
 
 
 

 
uzyskania wysokiej średniej ocen  
 
 

 
 
 
 

……………………. 
 średnia ocen 

 
 
 
 

…………………….............................................. 
potwierdzenie pracownika Sekretariatu Instytutu 

…………………………………… 

 posiadania osiągnięć naukowych¹ 

 posiadania osiągnięć artystycznych² 

 uzyskania wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym³ 



 
 

IV.  Uzasadnienie osiągnięć studenta:  
- naukowych * 
- artystycznych *  
- wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym* 

*niepotrzebne skreślić 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

             
                ………………………………………......... 
                       data, własnoręczny podpis studenta 
*niepotrzebne skreślić 

V. Oświadczenie studenta 
1. Zapoznałem(-am) się z „Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów PWSW w Przemyślu”. 
2. Świadomy(-a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń stwierdzam, że wszystkie 
podane we wniosku i w załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami 
wewnętrznymi obowiązującymi w PWSW, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o 
przyznanie pomocy materialnej. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania 
moich danych osobowych. 
4.  Nie ukończyłem/am dotychczas żadnego kierunku studiów (oświadczenie to nie dotyczy studentów, którzy kontynuują naukę w 
celu uzyskania tytułu zawodowego magistra rozpoczętą w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia).  
5. Nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na innym kierunku studiów (dotyczy 
to również innej uczelni). 
 
 

data, własnoręczny podpis studenta 

VI. OPINIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ  
Ilość punktów przyznanych za: 

Komisja Kwalifikacyjna PWSW w Przemyślu na posiedzeniu w dniu 
……………………………………….. pozytywnie/ negatywnie* zaopiniowała powyższy wniosek 
studenta.   Przyznając łącznie ………… punktów. 
 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

wysoką średnią ocen   

 osiągnięcia artystyczne 
 

osiągnięcia naukowe  

uzyskania wysokich wyników sportowych we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

 


