
1 / 12 
 

                                                                                                                                PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE ! 

 

Załącznik nr 6 

do Regulaminu świadczeń UM w Lublinie 

w roku akademickim 2019/2020 
 

                       

Potwierdzenie przyjęcia dokumentów przez DSSS 

Wniosek  
 do Wydziałowej Komisji Stypendialnej  

o przyznanie stypendium rektora dla studentów 

 w semestrze zimowym, w roku akademickim 2019/2020 
 

Liczba punktów:
 

 

 
 

 

CZĘŚĆ BIAŁĄ WYPEŁNIA STUDENT 

CZĘŚĆ SZARĄ WYPEŁNIA PRACOWNIK UM 

* niepotrzebne skreślić □ właściwe pole zaznaczyć stawiając znak X 

Nazwisko studenta: 
 

Imię studenta: 
 

Data urodzenia: 
 

Numer albumu: 
 

Adres stałego zamieszkania: 

ulica, nr domu/mieszkania:  

Kod pocztowy: -  
Miejscowość:  

Województwo:  

Adres do korespondencji: 

ulica, nr domu/mieszkania:  

Kod pocztowy: -  
Miejscowość:  

Województwo:  

Telefon kontaktowy: 
 

Adres email: 
 

Kierunek studiów:  Rok studiów: 
 

Wydział: 
□ Wydział Lekarsko-Dentystyczny □ Wydział Farmaceutyczny 

□ Wydział Lekarski □ Wydział Nauk o Zdrowiu 

Forma studiów: □ stacjonarne □ niestacjonarne 

Rodzaj studiów: □ I stopnia □ II stopnia □ jednolite magisterskie 

Proszę o przekazywanie przyznanego świadczenia pieniężnego na konto: 

Nazwa i adres 

banku: 
 

Numer rachunku 

studenta: 
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Część I.  ŚREDNIA OCEN  
 

Średnia ocen  
wyliczona przez studenta zgodnie z Załącznikiem nr 11  

do Regulaminu świadczeń UM w Lublinie 

Średnia ocen 

zweryfikowana przez 

pracownika dziekanatu1 

Data, pieczątka i podpis  

pracownika dziekanatu 

PODSTAWOWE KRYTERIUM    

 I DODATKOWE KRYTERIUM    

II DODATKOWE KRYTERIUM   

Pieczęć i podpis 

 pracownika DSSS 
 

Liczba 

punktów  
 

1
 Pracownicy DSSS dostarczają złożone wnioski do dziekanatu, pracownicy dziekanatu dokonują potwierdzenia średniej i zwracają je do DSSS w terminie określonym 

  w Harmonogramie prac WKS i OKS. 
 
 

Część II. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE - osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego tj. 2018/2019 

 

1. Prace naukowe  
Opublikowane w formie pełnego tekstu, które ukazały się w ciągu ostatniego roku akademickiego (nie są punktowane: artykuły w czasopismach 

niewyszczególnionych w części A, B lub C wykazu czasopism naukowych stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. (za wyjątkiem czasopism spoza listy posiadających  IF), sprawozdania, biogramy, listy do redakcji, streszczenia 

zjazdowe). 

  

A. Publikacje w czasopismach posiadających Impact Factor 

Lp.  Pkt 

 

Tytuł publikacji:  
 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Źródło:  

Rok, tom, 

numery stron: 
 

 

Tytuł publikacji: 
  

Autorstwo: 
 

Źródło: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Rok, tom, 

numery stron: 

 

 

Tytuł publikacji: 
  

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Źródło: 
 

Rok, tom, 

numery stron: 

 

Suma punktów „A” 
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B. Publikacje oryginalne, przeglądowe, kazuistyczne w pozostałych czasopismach naukowych 

Lp.  Pkt 

 

Tytuł publikacji:   

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Źródło:  

Rok, tom, 

numery stron: 
 

 

Tytuł publikacji:   

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Źródło:  

Rok, tom, 

numery stron: 

 

 

Tytuł publikacji:   

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Źródło:  

Rok, tom, 

numery stron: 

 

 Tytuł publikacji:   

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Źródło:  

Rok, tom, 

numery stron: 

 

 Tytuł publikacji:   

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Źródło:  

Rok, tom, 

numery stron: 

 

 Tytuł publikacji:   

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Źródło:  

Rok, tom, 

numery stron: 

 

Suma punktów „B” 
 

 
C. Rozdziały w monografiach  

Lp.  Pkt 

 

Tytuł publikacji:  
 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Źródło:  

Rok, tom, 

numery stron: 
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Tytuł publikacji: 
  

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Źródło:  

Rok, tom, 

numery stron: 

 

 

Tytuł publikacji: 
  

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Źródło: 
 

Rok, tom, 

numery stron: 

 

 
Tytuł publikacji: 

  

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Źródło: 
 

Rok, tom, 

numery stron: 

 

 
Tytuł publikacji: 

  

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Źródło: 
 

Rok, tom, 

numery stron: 

 

 
Tytuł publikacji: 

  

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Źródło: 
 

Rok, tom, 

numery stron: 

 

Suma punktów „C” 
 

 

Potwierdzenie powyższych danych 

- data, pieczęć i podpis Dyrektora Biblioteki Głównej UM 
A B C 

 

   

Suma punktów „1”  

 
 

2. Konferencja naukowa                  (DOKUMENTACJA DO WNIOSKU TYLKO W JĘZYKU POLSKIM  

      - tłumaczenie na język polski nie dotyczy certyfikatów w języku angielskim) 
 

Pod pojęciem czynnego udziału w konferencji naukowej rozumie się osobistą prezentację lub współautorstwo pracy prezentowanej na konferencji, 

studenckiej konferencji naukowej, sympozjum studenckich kół naukowych lub Festiwalu Nauki. Wyżej wymienione osiągnięcia nie mogą być objęte 

programem studiów. Przez konferencję międzynarodową rozumie się konferencję w, której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących 

referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. Celem potwierdzenia międzynarodowego charakteru konferencji organizowanej w Polsce 

należy  dostarczyć: wydruk z systemu POL-on. https://polon.nauka.gov.pl/, moduł: Wykaz zorganizowanych konferencji naukowych. W przypadku 

konferencji nie wykazanej w systemie POL-on – zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji. Przez konferencję krajową rozumie 
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się konferencję z udziałem nie mniej niż 2 prelegentów z innego środowiska naukowego. Wyłącznie 5 pierwszych autorów otrzymuje punkty za pracę 

wygłoszoną na konferencji. Ponadto autor otrzymuje punkty za maksymalnie 3 prace przedstawione na jednej konferencji, sympozjum lub festiwalu. 

Za udział w konferencjach można uzyskać maksymalnie 60 punktów zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Regulaminu świadczeń Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie. 
 

 

A) Wyjazd na konferencję naukową organizowany poza kołem naukowym – student zobowiązany jest dołączyć do wniosku książkę  

abstraktów / zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa wydany przez organizatora lub kserokopię programu konferencji, na których 

wyszczególnione są imię i nazwisko wnioskodawcy oraz tytuł przedstawionej pracy. UWAGA! W przypadku uczestnictwa w konferencji 

w ramach koła naukowego, ale wpisania tego faktu jako wyjazdu poza kołem naukowym, dane osiągnięcie nie będzie w ogóle punktowane. 

 

 

Lp.  Pkt 

 

Rodzaj Konferencji: □ Krajowa □ Festiwal Nauki □ Międzynarodowa w kraju □ Zagraniczna 
 

Uczestnictwo: □ Czynny udział □ Wyróżnienie □ Miejsce 1-3 □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  
Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  

 

Rodzaj Konferencji: □ Krajowa □ Festiwal Nauki □ Międzynarodowa w kraju □ Zagraniczna 
 

Uczestnictwo: □ Czynny udział □ Wyróżnienie □ Miejsce 1-3 □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  

Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  

 

Rodzaj Konferencji: □ Krajowa □ Festiwal Nauki □ Międzynarodowa w kraju □ Zagraniczna 
 

Uczestnictwo: □ Czynny udział □ Wyróżnienie □ Miejsce 1-3 □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  

Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  

 

Rodzaj Konferencji: □ Krajowa □ Festiwal Nauki □ Międzynarodowa w kraju □ Zagraniczna 
 

Uczestnictwo: □ Czynny udział □ Wyróżnienie □ Miejsce 1-3 □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  

Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  
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Rodzaj Konferencji: □ Krajowa □ Festiwal Nauki □ Międzynarodowa w kraju □ Zagraniczna 
 

Uczestnictwo: □ Czynny udział □ Wyróżnienie □ Miejsce 1-3 □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  

Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  

Suma punktów „2A” 
 

 

B) Wyjazd na konferencję naukową organizowany w ramach koła naukowego – uczestnictwo potwierdzone zostaje przez 

opiekuna Studenckiego Koła Naukowego lub inną osobę wyznaczoną przez kierownika podstawowej jednostki, w której praca 

jest realizowana lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej kierującego studenta na konferencję. 

 

Lp.  

Data, pieczęć i podpis opiekuna koła lub 

kierownika jednostki organizacyjnej lub 

innej wyznaczonej osoby 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że znane 

są mi przepisy art. 271 § 1 Kodeksu karnego 

dotyczące poświadczenia nieprawdy 

i niniejszym zaświadczam, że student 

uczestniczył w poniższych konferencjach 

Pkt 

 

Rodzaj Konferencji: 
□ Krajowa 

□ Zagraniczna 
□ Festiwal Nauki 

□ Międzynarodowa w kraju 

  

Uczestnictwo: 
□ Czynny udział □ Miejsce 1-3 

□ Wyróżnienie □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  

Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  

 

Rodzaj Konferencji: 
□ Krajowa 

□ Zagraniczna 
□ Festiwal Nauki 

□ Międzynarodowa w kraju 

  

Uczestnictwo: 
□ Czynny udział □ Miejsce 1-3 

□ Wyróżnienie □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  

Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  
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Rodzaj Konferencji: 
□ Krajowa 

□ Zagraniczna 
□ Festiwal Nauki 

□ Międzynarodowa w kraju 

  

Uczestnictwo: 
□ Czynny udział □ Miejsce 1-3 

□ Wyróżnienie □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  

Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  

 

Rodzaj Konferencji: 
□ Krajowa 

□ Zagraniczna 
□ Festiwal Nauki 

□ Międzynarodowa w kraju 

  

Uczestnictwo: 
□ Czynny udział □ Miejsce 1-3 

□ Wyróżnienie □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  

Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  

 

Rodzaj Konferencji: 
□ Krajowa 

□ Zagraniczna 
□ Festiwal Nauki 

□ Międzynarodowa w kraju 

  

Uczestnictwo: 
□ Czynny udział □ Miejsce 1-3 

□ Wyróżnienie □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  

Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  
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Rodzaj Konferencji: 
□ Krajowa 

□ Zagraniczna 
□ Festiwal Nauki 

□ Międzynarodowa w kraju 

  

Uczestnictwo: 
□ Czynny udział □ Miejsce 1-3 

□ Wyróżnienie □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  

Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  

 

Rodzaj Konferencji: 
□ Krajowa 

□ Zagraniczna 
□ Festiwal Nauki 

□ Międzynarodowa w kraju 

  

Uczestnictwo: 
□ Czynny udział □ Miejsce 1-3 

□ Wyróżnienie □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  

Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  

 

Rodzaj Konferencji: 
□ Krajowa 

□ Zagraniczna 
□ Festiwal Nauki 

□ Międzynarodowa w kraju 

  

Uczestnictwo: 
□ Czynny udział □ Miejsce 1-3 

□ Wyróżnienie □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  

Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  
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Rodzaj Konferencji: 
□ Krajowa 

□ Zagraniczna 
□ Festiwal Nauki 

□ Międzynarodowa w kraju 

  

Uczestnictwo: 
□ Czynny udział □ Miejsce 1-3 

□ Wyróżnienie □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  

Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  

 

Rodzaj Konferencji: 
□ Krajowa 

□ Zagraniczna 
□ Festiwal Nauki 

□ Międzynarodowa w kraju 

  

Uczestnictwo: 
□ Czynny udział □ Miejsce 1-3 

□ Wyróżnienie □ Grand Prix 

Tytuł pracy:  

Typ pracy: □ Referat □ Plakat 

Autorstwo: □ Pierwszy autor □ Współautor 

Nazwa konferencji:  

Data, miejscowość  

Suma punktów „2B”  

 
 

3. Inne konkursy                                (DOKUMENTACJA DO WNIOSKU TYLKO W JĘZYKU POLSKIM – tłumaczenie 

                                                                                        na język polski nie dotyczy dyplomów i certyfikatów w języku angielskim) 
 

Zajęcie miejsca od 1 do 3 w konkursach naukowych z dziedzin medycznych, przyrodniczych, biologicznych oraz chemicznych 

o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym, potwierdzone na podstawie dołączonego do wniosku dyplomu / certyfikatu / 

zaświadczenia  uzyskanych osiągnięć. 
 

 

 
Nazwa konkursu Data i miejsce konkursu 

Zajęte 

miejsce 
Punkty 

Zasięg 

ogólnokrajowy 

    

Zasięg 

międzynarodowy 

    

Suma punktów „3” 
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1 
2  

3 Suma 
A B 

     

 

Część III. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE - osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego tj. 2018/2019 

Punkty za osiągnięcia sportowe przysługują studentowi, który zajął indywidualnie lub drużynowo miejsce od I do III w zawodach rangi 

ogólnokrajowej (Mistrzostwa Polski organizowane przez polski związek sportowy w danej dyscyplinie lub Akademickie Mistrzostwa 

Polski), ogólnokrajowej uczelni medycznych, lub zawodach międzynarodowych (Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska 

Olimpijskie, Igrzyska Europejskie) i międzynarodowych studenckich (Uniwersjady) oraz brał udział w Akademickich Mistrzostwach 

Polski (system bezpośredni i eliminacyjny) lub w finale Akademickich Mistrzostw Polski (system eliminacyjny) oraz brał udział w 

zawodach międzynarodowych (Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Europejskie) 

i międzynarodowych studenckich (Uniwersjady) w ramach sportów i na zasadach, o których mowa w Załączniku nr 11. Na wniosku 

student zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie osiągnięć sportowych w pierwszej kolejności przez Prezesa / Wiceprezesa Zarządu KU 

AZS, a następnie przez opiekuna sekcji lub kierownika SWFiS. Za osiągnięcia w tej kategorii można uzyskać maksymalnie 50 punktów.  
 

Lp.  
Data, pieczęć i podpis Prezesa / Wiceprezesa 

Zarządu KU AZS 
Punkty 

 

Rodzaj zawodów: □ Indywidualne □ Drużynowe 

  

Nazwa zawodów:  

Uczestnictwo: □ Miejsce 1-3 □ Udział 

Data i miejsce:  

 

Rodzaj zawodów: □ Indywidualne □ Drużynowe 

  

Nazwa zawodów:  

Uczestnictwo: □ Miejsce 1-3 □ Udział 

Data i miejsce:  

 

Rodzaj zawodów: □ Indywidualne □ Drużynowe 

  

Nazwa zawodów:  

Uczestnictwo: □ Miejsce 1-3 □ Udział 

Data i miejsce:  

 

Rodzaj zawodów: □ Indywidualne □ Drużynowe 

  

Nazwa zawodów:  

Uczestnictwo: □ Miejsce 1-3 □ Udział 

Data i miejsce:  

Suma punktów części  III 
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Potwierdzenie powyższych danych- data, pieczęć i podpis  

Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że znane są mi przepisy art. 271 § 1 Kodeksu karnego dotyczące poświadczenia 

nieprawdy i niniejszym zaświadczam, iż student uczestniczył w powyższych zawodach 

Suma punktów 

części  III 

  

 
 

Część IV. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE - osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego tj. 2018/2019  

                                                                                                                       (DOKUMENTACJA DO WNIOSKU TYLKO W JĘZYKU POLSKIM) 
Punkty przyznawane są na podstawie dołączonych do wniosku dyplomów lub zaświadczeń, za wyjątkiem grupowych osiągnięć artystycznych, które 

wymagają potwierdzenia kierownika bądź opiekuna grupy artystycznej (punktowane jest maksymalnie jedno osiągnięcie z danej dziedziny). 

Za osiągnięcia w tej kategorii można uzyskać maksymalnie 50 punktów. 
 

 Nazwa Data i miejsce Punkty 

Wystawa autorska 

   

   

Indywidualna nagroda  

na szczeblu krajowym 

(1-3 miejsca) 

   

   

Indywidualna nagroda  

na szczeblu 

międzynarodowym 

(1-3 miejsca) 

   

   

 Nazwa Data i miejsce 

Data, pieczęć i podpis 

kierownika lub opiekuna grupy 

artystycznej 
 

Grupowa nagroda  

na szczeblu krajowym  

lub międzynarodowym 

(1-3 miejsca) 

    

    

 

Oświadczenia:  
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji zgodnie z art. 233 § 1 k.k. („kto składając zeznanie mające służyć za dowód  

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8”), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 k.k. („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 odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 
– podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, 

– zapoznałem/am się z zasadami przyznawania świadczeń określonymi w Regulaminie świadczeń UM w Lublinie, w tym okolicznościami, które wykluczają uprawnienia 

do tej pomocy, 
– zgodnie z przepisami prawa powszechnego, w szczególności 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 (tzw. 

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) przekazuję swoje dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do przyznania świadczeń przez Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin,  o które się ubiegam. Moje dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa. Posiadam 

wiedzę, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu wnioskowania o przyznanie świadczenia, mam prawo żądania dostępu do danych, 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a – w przypadkach przewidzianych prawem - usunięcia danych i sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, przy czym moje żądanie będzie skuteczne od dnia jego złożenia i nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych do dnia żądania 

usunięcia/sprzeciwu, mam również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym,  

za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Dane będą dostępne jedynie w stosunku do osób upoważnionych zobowiązanych do ich ochrony 
i zabezpieczenia oraz podmiotów, z którymi Uniwersytet zawrze stosowną umowę, np. w związku ze świadczeniem usług w zakresie IT, czy ochrony obiektów.  

Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu poza wskazanymi powyżej, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób 

zautomatyzowany. Dane będą przetwarzane w celu i okresie archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  i procedurami obowiązującymi 
w Uniwersytecie, a także w celu, zakresie i okresach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować 

się pod adresem: iod@umlub.pl 

Ponadto wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody** na publikację moich danych osobowych w zakresie numeru albumu, średnich ocen i liczby punktów na listach 

informujących o postępowaniu stypendialnym oraz o wynikach prac komisji stypendialnych. 
 

** niewłaściwe skreślić 
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                                                                                                                                PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE ! 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

- dodatkowo studiuję: 
□ tak 

□ nie 

 
 

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

(podać nazwę uczelni oraz rok, kierunek) 

- ukończyłem/am studia: 
 

□ tak 

□ nie 

□ I stopnia □ II stopnia □ jednolite magisterskie □ doktoranckie 

 

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

 (podać nazwę uczelni, wydział / kierunek, datę ukończenia) 

□ tak 

□ nie 

□ I stopnia □ II stopnia □ jednolite magisterskie □ doktoranckie 

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

 (podać nazwę uczelni, wydział / kierunek, datę ukończenia) 

- studiowałem/am, ale nie 

ukończyłem/am studiów: 

□ tak 

□ nie 

□ I stopnia □ II stopnia □ jednolite magisterskie □ doktoranckie 

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

 (podać nazwę uczelni, wydział / kierunek, okres studiowania) 
  

Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne: 

 

1) …………………………………..………………  4) …………………………………………………………… 

2)  ……………………………………..…………… 5) …………………………………………………………… 

3)  ……………………………………..…………… 6) …………………………………………………………… 

  
 

Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego, który przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, niniejszym oświadczam, że: 

□ pobieram                             □ nie pobieram 

świadczenia na innej uczelni lub innym kierunku studiów, a w przypadku uzyskania świadczenia na innej uczelni 

lub innym kierunku studiów zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania DSSS o tym fakcie. 
 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
miejscowość, data 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
czytelny podpis studenta 

 
 

Liczba punktów  

część I część II część III część IV 

    

Suma 

punktów  

Średnia ocen z I 

dodatkowego 

kryterium 

Średnia ocen z II 

dodatkowego 

kryterium 

Potwierdzenie łącznej 

punktacji 

 - data, pieczęć i podpis 

pracownika DSSS  

 

   


