wzór nr 1 do Z.19.2020.2021

Nazwisko i imię studenta:
Adres do korespondencji:
Adres e-mail:

Numer telefonu:

Kierunek studiów:

Poziom studiów: I stopnia/ II stopnia*)

Nr albumu:

System studiów: stacjonarne/ niestacjonarne*)

Semestr studiów:

Nazwa banku:
Nr konta bankowego (26 cyfr)

Data wpływu wniosku: ……………………...

Rektor/ Komisja Stypendialna
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

WNIOSEK STUDENTA
O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA


w semestrze zimowym



w semestrze letnim

roku akademickiego ……………...

Wnoszę o przyznanie stypendium rektora na podstawie następujących osiągnięć:
 wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią ocen),
 osiągnięcia naukowe,
 osiągnięcia artystyczne,
 osiągnięcia sportowe.
Grupa
osiągniecia

Kod
osiągnięcia

Osiągnięcia naukowe
Grupa I
N_I.1

N_I.2

N_I.3

N_I.4

Grupa II

N_I.5
N_II.1

N_II.2
N_II.3
N_II.4
Grupa III

N_III.1

N_III.2
N_III.3

N_III.4
N_III.5
N_III.6

Opis osiągnięcia

publikacja monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku
opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2
ustawy PoSWiN
publikacja artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w
recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku
opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i
materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267
ust. 2 pkt 2 ustawy PoSWiN
publikacja artykułu naukowego w
czasopiśmie naukowym posiadającym
współczynnik IF, opublikowanym w WoS (Web of Science) bez publikacji
pokonferencyjnych
laureat1 lub finalista2 konkursu naukowego, projektowego lub przedmiotowego na
poziomie międzynarodowym3
uzyskanie grantu badawczego (NCN, NCBiR)
publikacja więcej niż jednego rozdziału w monografii naukowej wydanej przez
wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było
ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy PoSWiN
uzyskanie patentu, wzoru użytkowego lub przemysłowego
czynny udział w międzynarodowej konferencji, sympozjum, sesji naukowej7
(wygłoszenie referatu)
laureat1 lub finalista2 konkursu naukowego, projektowego lub przedmiotowego na
poziomie ogólnopolskim4
publikacja rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w
roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie
wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267
ust. 2 pkt 2 ustawy PoSWiN
publikacja pokonferencyjna indeksowana w bazie Web of Science
publikacja artykułu/ referatu naukowego w czasopiśmie naukowym spoza wykazu
czasopism MNiSW, zeszycie naukowym/ specjalistycznym/ fachowym lub na stronie
internetowej ośrodka badawczego, wydawnictwa specjalistycznego lub fachowego
laureat1 lub finalista2 konkursu naukowego, projektowego lub przedmiotowego na
poziomie regionalnym5
czynny udział w międzynarodowej konferencji, sympozjum, sesji naukowej7
(prezentacja posteru)
czynny udział w ogólnopolskiej konferencji, sympozjum, sesji naukowej8
(wygłoszenie referatu)

Strona 1 z 4
*)

niepotrzebne skreślić

Liczba
osiągnieć

Data/-y
osiągnięcia

Nr załącznika
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N_III.7

Grupa IV

N_III.8
N_IV.1
N_IV.2

N_IV.3

udział w projektach naukowych/ grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię
lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi
zgłoszenie patentowe, zgłoszenie wzoru użytkowego lub przemysłowego
laureat1 konkursu naukowego, projektowego lub przedmiotowego na poziomie
uczelnianym6
publikacja referatu/ streszczenia w wydawnictwie pokonferencyjnym (z wyjątkiem
publikacji o których mowa w N_III.2) lub publikacja artykułu w publikacji
popularnonaukowej
czynny udział w ogólnopolskiej konferencji, sympozjum, sesji naukowej8
(prezentacja posteru)

Osiągnięcia artystyczne
Grupa I
A_I.1

laureat1 lub finalista2 konkursu artystycznego w dziedzinie sztuki związanej ze
studiowanym kierunkiem15 na poziomie międzynarodowym3, do którego prowadzone
były kwalifikacje wstępne przez odpowiednie jury
A_I.2
udział w wystawie16 artystycznej w dziedzinie sztuki związanej ze studiowanym
kierunkiem15 na poziomie międzynarodowym9, do której prowadzone były
kwalifikacje wstępne przez kuratora lub zespół kuratorski
A_I.3
opublikowanie dzieła artystycznego w dziedzinie sztuki związanej ze studiowanym
kierunkiem15 w publikacji13 zagranicznej. Punkty przyznawane jednokrotnie bez
względu na ilość opublikowanych dzieł w pojedynczej publikacji.
Grupa II
A_II.1
laureat1 lub finalista2 konkursu artystycznego w dziedzinie sztuki związanej ze
studiowanym kierunkiem15 na poziomie ogólnopolskim4, do którego prowadzone
były kwalifikacje wstępne przez odpowiednie jury
A_II.2
indywidualna wystawa artystyczna16 w dziedzinie sztuki związanej ze studiowanym
kierunkiem15
A_II.3
udział w wystawie16 artystycznej w dziedzinie sztuki związanej ze studiowanym
kierunkiem15 na poziomie ogólnopolskim10, do której prowadzone były kwalifikacje
wstępne przez kuratora lub zespół kuratorski
Grupa III
A_III.1
opublikowanie dzieła artystycznego w dziedzinie sztuki związanej ze studiowanym
kierunkiem15 w publikacji13 krajowej. Punkty przyznawane jednokrotnie bez względu
na ilość opublikowanych dzieł w pojedynczej publikacji.
A_III.2
laureat1 lub finalista2 konkursu artystycznego w dziedzinie sztuki związanej ze
studiowanym kierunkiem15 na poziomie regionalnym5, do którego prowadzone były
kwalifikacje wstępne przez odpowiednie jury
A_III.3
udział w wystawie16 artystycznej w dziedzinie sztuki związanej ze studiowanym
kierunkiem15 na poziomie regionalnym11, do której prowadzone były kwalifikacje
wstępne przez kuratora lub zespół kuratorski
Grupa IV
A.IV.1
laureat1 konkursu artystycznego w dziedzinie sztuki związanej ze studiowanym
kierunkiem15 na poziomie uczelnianym6, do którego prowadzone były kwalifikacje
wstępne przez odpowiednie jury
A.IV.2
udział w wystawie artystycznej w dziedzinie sztuki związanej ze studiowanym
kierunkiem15 na poziomie uczelnianym12, do której prowadzone były kwalifikacje
wstępne
A.IV.3
laureat1 lub finalista2 konkursu artystycznego w dziedzinie sztuki nie związanej ze
studiowanym kierunkiem15 na poziomie minimum ogólnopolskim3/4, do którego
prowadzone były kwalifikacje wstępne przez odpowiednie jury
A.IV.4
opublikowanie dzieła artystycznego w dziedzinie sztuki nie związanej ze
studiowanym kierunkiem15 w publikacji14 krajowej lub zagranicznej. Punkty
przyznawane jednokrotnie bez względu na ilość opublikowanych dzieł w pojedynczej
publikacji.
A.IV.5
udział w wystawie16 artystycznej w dziedzinie sztuki nie związanej ze studiowanym
kierunkiem15 na poziomie minimum ogólnopolskim9/10, do której prowadzone były
kwalifikacje wstępne przez kuratora lub zespół kuratorski
A.IV.6
indywidualna wystawa artystyczna16 w dziedzinie sztuki nie związanej ze
studiowanym kierunkiem15
Osiągnięcia sportowe (wskazać najwyższe osiągnięcie w danej dyscyplinie sportowej)
Grupa I
S_I.1
zajęcie 1-3 miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach
Europy.
S_I.2
zajęcie 1-3 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich
Mistrzostwach Europy, Uniwersjadach.
S_I.3
reprezentowanie kadry olimpijskiej/kadry narodowej
S_I.4
zajęcie 1-3 miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski
Grupa II
S.II.1
zajęcie 1-3 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski w klasyfikacji generalnej
Grupa III
Grupa IV

S.III.1
S.III.2
S.IV.1
S.IV.2
S.IV.2

Grupa V

S.V.1

Grupa VI

S.VI.1

1-16

udział w rozgrywkach lig państwowych w najwyższej klasie rozgrywkowej
zajęcie 1-3 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski w typie uczelni
zajęcie 1 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw, Pucharach ZG
AZS oraz Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku
reprezentowanie Uniwersytetu w finałach Akademickich Mistrzostwach Polski
zakwalifikowanie się i udział w półfinałach Akademickich Mistrzostwach Polski
(dotyczy dyscyplin sportowych dla których system rozgrywek AMP oparty jest na 3
etapach)
zajęcie 2 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw, Pucharach ZG
AZS oraz Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku
zajęcie 3 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw, Pucharach ZG
AZS oraz Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku

objaśnienie pojęć znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu świadczeń
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DODATKOWE INFORMACJE:
1.

W związku z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce





DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Oświadczam, że równolegle odbywam studia wyższe (zaznaczyć odpowiedni kwadrat):





w UTP

w innej Uczelni (podać jakiej: ………………………………………………………………………………………………….…………)

Na kierunku studiów: ………………………………………………..……..…………………….. Data planowanego ukończenia studiów równoległych: …………………
Wniosek o stypendium rektora dla studentów składam na (podać ilość) …..…. kierunku/kierunkach studiów.

2.

W związku z art. 93 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oświadczam, że studia (I stopnia, jednolite magisterskie) po raz pierwszy podjąłem/podjęłam w …..…/…..…...…. (miesiąc/rok),
w związku z tym prawo do otrzymywania stypendium (6 lat) upływa w …..…/…..…...…. (miesiąc/rok).
Uwaga! Studenci, dla których okres 6 lat liczonych od miesiąca podjęcia pierwszych studiów mija w roku akademickim, w którym stypendium może być
przyznane lub minął wcześniej do wniosku o stypendium dołączają oświadczenie wg wzoru 18.

3.

W związku z art. 93 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce





DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Oświadczam, że:




posiadam tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny (dotyczy również tytułów zawodowych uzyskanych zagranicą),

4.

W związku z art. 447 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

posiadam tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny (dotyczy również tytułów zawodowych uzyskanych zagranicą).





DOTYCZY

NIE DOTYCZY



Oświadczam, że jestem kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym, który podjął studia na podstawie skierowania przez
właściwy organ wojskowy i otrzymuję pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(art. 447 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).



Oświadczam, że jestem funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął
studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymuje pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o
służbie (art. 447 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Pouczenie:
Osoba, która pobrała nienależne świadczenia z funduszu stypendialnego jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:
a)
świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń,
b)
świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach wprowadzenia w błąd przez
wnioskodawcę,
c)
świadczenia przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym
naruszeniem prawa albo świadczenia przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i
wnioskodawcy odmówiono prawa do świadczenia.
W przypadku nienależnego pobrania przez wnioskodawcę świadczenia, o którym mowa w pkt. b, rektor kieruje wniosek do rozpatrzenia przez komisję
dyscyplinarną, niezależnie od odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami prawa.
Administratorem danych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz). Administrator przetwarza
dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 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. Pełna informacja dla
osób, których dane dotyczą znajduje się na stronie internetowej https://odo.utp.edu.pl/klauzula-informacyjna-dla-studentow/.
Oświadczenie wnioskodawcy:
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 §1 Kodeksu karnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) –„Kto, w celu

osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”–
oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w dziale VII rozdziale 2 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oświadczam, że podane w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz:
1) zapoznałem/ zapoznałam się z obowiązującym w dniu składania wniosku Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
2) jestem świadomy, że zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium rektora przysługuje mi tylko na jednym kierunku
studiów. W związku z tym, w przypadku odbywania studiów na więcej niż jednym kierunku studiów i przyznania mi stypendium, zobowiązuję się do
wskazania kierunku, na którym będę pobierał/ pobierała świadczenie najpóźniej w dniu odbioru decyzji administracyjnej do niniejszego wniosku oraz do
niezwłocznego poinformowania Uniwersytetu o pobieraniu stypendium rektora dla studentów na innej uczelni oraz w związku z tym zwrotu nienależnie
pobranych świadczeń przyznanych na podstawie niniejszego wniosku.
Art. 93 ust. 1: Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, tylko na
jednym, wskazanym przez niego kierunku.

3)

zapoznałem/ zapoznałam się z treścią art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i do dnia złożenia
niniejszego wniosku spełniam warunki do otrzymywania świadczeń z funduszu stypendialnego. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania Uniwersytetu o wystąpieniu okoliczności, powodujących utratę prawa do stypendium, wskazanych w art. 93 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ww.
ustawy.
Art. 93 ust. 2: Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1: 1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych
studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; 2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Art. 93 ust. 3: Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

4)

jestem świadomy, że warunkiem wypłaty pierwszej transzy przyznanego świadczenia jest potwierdzenie odbioru decyzji administracyjnej w sprawie
przyznania świadczenia oraz złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od wydanej w tym zakresie decyzji administracyjnej (wzór nr 17).
Brak wykonania wymienionych w zdaniu poprzednim czynności skutkować będzie wypłatą pierwszej transzy właściwego świadczenia po uprawomocnieniu
się decyzji.

……………………..

…………………………………...

Data

Podpis wnioskodawcy
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WYPEŁNIA DZIEKANAT
Student spełnia/ nie spełnia*) wszystkie warunki, o których mowa w §5 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów konieczne do przyznania stypendium (jeśli nie
spełnia wskazać dlaczego)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Uzyskana średnia ocen z semestru ………… i …………
Uzyskana liczba punków:
1)

za średnią ocen (uzyskana średnia ocen x 10)

2)

za osiągnięcia naukowe (max. 25 pkt.)

3)

za osiągnięcia artystyczne (max. 25 pkt.)

4)

za osiągniecia sportowe (max. 25 pkt.)
Suma uzyskanych punktów:

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

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

Data

podpis pracownika Dziekanatu

DECYZJA ORGANU I INSTANCJI
w semestrze zimowym
Wymagana liczba punktów do uzyskania stypendium:

w semestrze letnim
……………………

Wymagana liczba punktów do uzyskania stypendium:

 PRZYZNANO stypendium rektora

 PRZYZNANO stypendium rektora

w kwocie ………………… zł/miesięcznie, na …... mies. począwszy od ……………………

 NIE PRZYZNANO stypendium rektora z powodu:





zbyt niskiej pozycji na liście rankingowej (niewystarczająca liczba pkt.),
zbyt niskiej średniej ocen przy braku osiągnięć,
decyzja o przyznaniu stypendium spowodowałaby przekroczenie limitu, o
którym mowa w &5 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów i
doktorantów,
inny (podać jaki) ………………………………………………………………………………

w kwocie ………………… zł/miesięcznie, na ….. mies. począwszy od ……………………

 NIE PRZYZNANO stypendium rektora z powodu:






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

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

……………………

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

Data

podpis

zbyt niskiej pozycji na liście rankingowej (niewystarczająca liczba pkt.),
zbyt niskiej średniej ocen przy braku osiągnięć,
decyzja o przyznaniu stypendium spowodowałaby przekroczenie limitu, o
którym mowa w &5 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów i
doktorantów,
inny (podać jaki) …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

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

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

Data

podpis

DECYZJA ORGANU II INSTANCJI
w semestrze zimowym
Wymagana liczba punktów do uzyskania stypendium:

w semestrze letnim
……………………

Wymagana liczba punktów do uzyskania stypendium:

 UCHYLONO DECYZJĘ I PRZYZNANO stypendium rektora

……………………

 UCHYLONO DECYZJĘ I PRZYZNANO stypendium rektora

w kwocie ………………… zł/miesięcznie, na …... mies. począwszy od ……………………

w kwocie ………………… zł/miesięcznie, na …... mies. począwszy od ……………………

 UTRZYMANO W MOCY DECYZJĘ I INSTANCJI

 UTRZYMANO W MOCY DECYZJĘ I INSTANCJI

 POZOSTAWIONO WNIOSEK BEZ ROZPATRZENIA z powodu braku

 POZOSTAWIONO WNIOSEK BEZ ROZPATRZENIA z powodu braku

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

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

wymaganych dokumentów

Data

wymaganych dokumentów

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

podpis

Data
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niepotrzebne skreślić

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

podpis

