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Gdańsk, dnia ........................ 

 
 
.......................................................................................    ....................................................................................... 
(nazwisko i imię)        (wydział) 
 
 
.......................................................................................   ....................................................................................... 
(adres)         (kierunek) 
 
 
.......................................................................................   ....................................................................................... 
 (nr tel. – komórkowy/stacjonarny)      (studia stacjonarne/niestacjonarne) 
 
 
.......................................................................................    ……………………......................................................... 
(adres e-mail)       I stopień/II stopień 
 
 
.......................................................................................   ....................................................................................... 
 (nr albumu)        (semestr) 

 
 
 
        Odwoławcza Komisja Stypendialna 

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna  
w Gdańsku 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA 
                             
                                

1. OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE 
 

średnia ocen 
(wpisu dokonuje 

pracownik 
Dziekanatu) 

zaliczenie w terminie wpis na kolejny rok potwierdzenie 
Dziekanatu 

  
TAK / NIE 

 

 
TAK / NIE 

 

 
 

Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej1:  
 
 Przyznano stypendium rektora  za osiągnięcia: dydaktyczne, naukowe, sportowe, artystyczne1. 
 

 Nie przyznano stypendium rektora  za osiągnięcia: dydaktyczne, naukowe, sportowe, artystyczne1. 
 
Uzasadnienie1:  

 Student uzyskał w poprzednim roku akademickim średnią ocenę …………… z przedmiotów objętych planem 
studiów, mieszczącą się w 8% najwyższych średnich ocen na kierunku, na którym studiuje. 
 

 Nie spełniono kryteriów regulaminowych ………………………………………………………………....….......……… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
 
 
Data …………………   Podpisy członków Komisji:   Podpis Przewodniczącego  

Odwoławczej Komisji Stypendialnej:  
 
 
 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
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2. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE: § 7 ust. 6 pkt 1–5 Regulaminu  Świadczeń dla Studentów Gdańskiej Wyższej Szkoły 

Humanistycznej w Gdańsku (publikacje naukowe lub popularnonaukowe w czasopismach, udział w projektach badawczych prowadzonych 
przez uczelnię, wystąpienia na konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 

inne sukcesy naukowe). 
 

nazwa i ranga osiągnięcia naukowego data i miejsce 
uzyskania 

 
 
 
 
 
 

 

 

3. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: § 7 ust. 8  pkt 1–4 i ust 9 Regulaminu Świadczeń  dla Studentów Gdańskiej Wyższej Szkoły 

Humanistycznej w Gdańsku (reprezentowanie Polski na zawodach sportowych międzynarodowych, udział studenta w finałach mistrzostw 
Polski, zajęcie jednego z sześciu czołowych miejsc na zawodach rangi krajowej, wielokrotne reprezentowanie uczelni w różnego rodzaju 
zawodach rangi krajowej). 

 

zajęte 
miejsce 

nazwa i ranga zawodów data 
i miejsce 
zawodów 

indywid./ 
zespoł. 

opinia kierownika Studium 
Wychowania Fizycznego 

GWSH 

 
 
 
 
 
 

    

 

4. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE: § 7 ust. 7 pkt 1–5 Regulaminu  Świadczeń dla Studentów Gdańskiej Wyższej Szkoły 

Humanistycznej w Gdańsku (nagrody w konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, dzieła artystyczne, w tym plastyczne, 
literackie, muzyczne, które uzyskały bardzo dobre recenzje profesjonalistów z danej dziedziny sztuki, udział w projektach artystycznych 
prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub kulturalnymi, autorstwo lub współautorstwo patentu 

lub wzoru użytkowego mającego walory artystyczne, inne sukcesy artystyczne). 
 

nazwa i ranga osiągnięcia artystycznego data i miejsce 
uzyskania 

indywid./ 
zespoł. 

 
 
 
 
 
 

  

 

Należy udokumentować przedstawione osiągnięcia. 
 
Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą. 
Zgodnie z ; 
              - Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO oraz ustawą z dnia 21.02.2019 roku ( Dz.U. z 2019 r. poz.730 ) 
            -  Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) 
             - Ustawą o ochronie informacji niejawnych ( j.t .Dz. U. z 2019 r. poz.742 ).) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez 
GWSH moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie wglądu do moich 
danych i ich aktualizacji. 
 
 

.............................................. 
(podpis studenta) 

 

Wypełnia pracownik przyjmujący dokumenty 
 
…………………………………...            ……………………………………. 
          data złożenia  wniosku                 czytelny podpis pracownika 


