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Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów, wprowadzony Zarządzeniem nr 54/2022 Rektora UMB z dnia 13.06.2022 r. 

Data przyjęcia wniosku:  ...................................................  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI  ............................................................................  

Imię i nazwisko  .........................................................................................................................................................................  

Nazwisko rodowe studentki  .....................................................................................................................................................  

PESEL ………………………………………….. tel. kontaktowy ………………………………………….. e-mail ……………………………..………………….. 

Adres do korespondencji:  ........................................................................................................................................................  

Wydział  .....................................................................................................................................................................................  

Kierunek  ...................................................................................................................................................................................  

Rok studiów …………………………………… nr albumu  …………………………………… Tryb studiów:  stacjonarny  niestacjonarny 

Nr konta bankowego, na który należy przekazać stypendium: 

                                

Rodzaj aktywności naukowej w roku kalendarzowym  ............................................................   
Do wniosku na rok akademicki 2021/2022 należy zgłosić tylko prace naukowe wydane w roku kalendarzowym 2020, czyli 

poprzedzającym bieżący rok akademicki; odpowiednio, w kolejnym roku akademickim, należy zgłosić tylko prace 

naukowe wydane w poprzedzającym go roku kalendarzowym, np.: rok akademicki 2022/2023 = rok kalendarzowy 2021 

itd., przy czym na ostatnim roku studiów studenta ubiegającego się o stypendium rektora, (dotyczy ostatniego roku 

studiów jednolitych magisterskich albo ostatniego roku studiów drugiego stopnia) umożliwia się zaliczenie prac 

naukowych wydanych w poprzednim roku kalendarzowym albo poprzednim roku akademickim.  

Prace naukowe/streszczenia, które nie mają wskazania miesięcznego i rocznego (w przypadku wyboru roku 

akademickiego) albo rocznego (w przypadku roku kalendarzowego) nie będą brane pod uwagę. 

Uwzględniane będą wyłącznie prace zgłoszone w Bibliotece UMB wraz z dołączoną bibliografią do wniosku o stypendium. 
 

I. Aktywność naukowa 

Rodzaj osiągnięć – uwzględnia się sumę. Każdą pracę naukową/streszczenie można zgłosić do 
stypendium tylko raz  
Publikacje naukowe (jakie?): (punktowanych jest pierwszych pięciu autorów prac) 

Wpisz 
liczbę 
publikacji 

Punkty 
(wypełnia 
komisja) 

Wydrukowane prace naukowe w czasopiśmie posiadającym punkty MEiN =200pkt – (30 pkt)    

Wydrukowane prace naukowe w czasopiśmie posiadającym punkty MEiN =140pkt – (20 pkt)    

Wydrukowane prace naukowe w czasopiśmie posiadającym punkty MEiN =100pkt – (15 pkt)    

Wydrukowane prace naukowe w czasopiśmie posiadającym punkty MEiN =70pkt – (10 pkt)    

Wydrukowane prace naukowe w czasopiśmie posiadającym punkty MEiN =40pkt – (5pkt)   

Komunikaty zjazdowe – streszczenia: za pierwsze streszczenie – 3 pkt, za drugie – 2 pkt i za 
każde kolejne – 1 pkt.  

  

II. Aktywność naukowa z poprzedniego roku akademickiego - proszę wypełnić według wzoru zamieszczonego na 
stronie internetowej UMB (dodatkowo należy uzupełnić załącznik nr 1.2 do wniosku) 

Rodzaj osiągnięć – uwzględnia się jedno najwyżej punktowane osiągnięcie  
Nagrody uzyskane w konkursach (jakie?): (Punkty otrzymuje tylko osoba nagrodzona 
wskazana na dyplomie, zajmująca od I do III miejsca. W przypadku nagrodzenia pracy 
naukowej, bez wskazania osoby prezentującej, punkty otrzymuje tylko pierwszy autor pracy) 

Zaznacz 
osiągnięcie 
(x) 

Punkty 
(wypełnia 
komisja) 

I stopnia – I – II miejsce w konkursie międzynarodowym zagranicznym – (20 pkt)   

II stopnia – III  miejsce w konkursie międzynarodowym zagranicznym – (17 pkt)   
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Rodzaj osiągnięć – uwzględnia się jedno najwyżej punktowane osiągnięcie  
Nagrody uzyskane w konkursach (jakie?): (Punkty otrzymuje tylko osoba nagrodzona 
wskazana na dyplomie, zajmująca od I do III miejsca. W przypadku nagrodzenia pracy 
naukowej, bez wskazania osoby prezentującej, punkty otrzymuje tylko pierwszy autor pracy) 

Zaznacz 
osiągnięcie 
(x) 

Punkty 
(wypełnia 
komisja) 

III stopnia – I – II miejsce w konkursie krajowym – (12 pkt)   

IV stopnia – III miejsce w konkursie krajowym – (7 pkt)   

 

III. Średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego 

Rodzaj osiągnięć – uwzględnia się średnie Wpisz 
średnią 
ocen 

Punkty 
(wypełnia 
komisja) 

Uzyskana średnia ocen za poprzedni rok akademicki ** (punkty zostaną przyznane na 

podstawie wyliczeń z tabeli poniżej) 

  

Weryfikacja wpisanej średniej ocen nastąpi  na podstawie przesłanych list z Dziekanatu do Działu Spraw Studenckich 

Średnia ocen Liczba 

punktów 

Średnia ocen Liczba 

punktów 

Średnia ocen  Liczba 

punktów 

Średnia ocen Liczba 

punktów 

4,00 – 4,04 8 pkt 4,30 – 4,34 14 pkt 4,60 – 4,64 20 pkt 4,90 – 4,94 26 pkt 

4,05 – 4,09 9 pkt 4,35 – 4,39 15 pkt 4,65 – 4,69 21 pkt 4,95 – 4,99 27 pkt 

4,10 – 4,14 10 pkt 4,40 – 4,44 16 pkt 4,70 – 4,74 22 pkt 5,00 28 pkt 

4,15 – 4,19 11 pkt 4,45 – 4,49 17 pkt 4,75 – 4,79 23 pkt   

4,20 – 4,24 12 pkt 4,50 – 4,54 18 pkt 4,80 – 4,84 24 pkt   

4,25 – 4,29 13 pkt 4,55 – 4,59 19 pkt 4,85 – 4,89 25 pkt   

 

IV. Aktywność sportowa z poprzedniego roku akademickiego - proszę wypełnić według wzoru zamieszczonego na 
stronie internetowej UMB (dodatkowo należy uzupełnić załącznik nr 1.3 do wniosku) 

Rodzaj osiągnięć – dotyczy konkursów:  Uwzględnia się jedno najwyżej punktowane 
osiągnięcie  

Zaznacz (x)   
i podkreśl 
osiągnięcie 

Punkty 
(wypełnia 
komisja) 

I stopnia – Indywidualne – (20 pkt);  Zespołowe – (15 pkt)   

II stopnia – Indywidualne – (17 pkt); Zespołowe – (12 pkt)   

III stopnia – Indywidualne – (14 pkt); Zespołowe – (9 pkt)   

IV stopnia – Indywidualne – (11 pkt);  Zespołowe – (6 pkt)   

 
V. Aktywność artystyczna z poprzedniego roku akademickiego - proszę wypełnić według wzoru zamieszczonego na 

stronie internetowej UMB (dodatkowo należy uzupełnić załącznik nr 1.4 do wniosku) 

Rodzaj osiągnięć – dotyczy konkursów:  Uwzględnia się jedno najwyżej punktowane 
osiągnięcie  

Zaznacz (x)   
i podkreśl 
osiągnięcie 

Punkty 
(wypełnia 
komisja) 

I stopnia – Indywidualne – (20 pkt);  Zespołowe – (15 pkt)   

II stopnia – Indywidualne – (17 pkt); Zespołowe – (12 pkt)   

III stopnia – Indywidualne – (14 pkt); Zespołowe – (9 pkt)   

IV stopnia – Indywidualne – (11 pkt);  Zespołowe – (6 pkt)   
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VI. Laureaci olimpiad medaliści (maturzyści, studenci I roku) - proszę wypełnić według wzoru zamieszczonego na 
stronie internetowej UMB (dodatkowo należy uzupełnić załącznik nr 1.5 do wniosku) 

Rodzaj osiągnięcia – uwzględnia się jedno najwyżej punktowane osiągnięcie Zaznacz 
osiągnięcie 
(x) 

Punkty 
(wypełnia 
komisja) 

I stopnia – laureat olimpiady międzynarodowej – (40 pkt)   

II stopnia – laureat olimpiady ogólnopolskiej – (30 pkt)   

III stopnia – finalista olimpiady ogólnopolskiej – (20 pkt)   

Medalista co najmniej o tytuł Mistrza Polski współzawodnictwa sportowego – (30 pkt)   

 
VII. Punkty przyznane przez Prorektora ds. Kształcenia na wniosek poświadczony przez pracownika UMB 

Aktywność Rodzaj osiągnięć – dotyczy przewodniczenia przedsięwzięciom – proszę poniżej opisać 
jedno najwyżej punktowane osiągnięcie (5 – 20 pkt) 

Punkty 
(wypełnia 
komisja) 

Naukowa   

Sportowa   

Artystyczna   

 
VIII. Projekty badawcze - należy dołączyć potwierdzenie uzyskania projektu badawczego z Działu Nauki 

Rodzaj osiągnięcia – Każdy projekt badawczy wymieniony we wniosku może być uwzględniony tylko raz,  
tj. w roku akademickim, w którym została podpisana umowa 

Punkty 
(wypełnia 
komisja) 

Kierownik projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych – (40 pkt)  

 
SUMA (łączna liczba punktów z ww. rodzajów osiągnięć): ............................................................................................  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu świadczeń dla studentów UMB. 

Podpis wnioskodawcy: …………………………..………. 


