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Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

 

Białystok, dnia  ………………………………………. 

 

Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  

w Białymstoku 

 
 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  REKTORA 
I. Dane studenta –wypełnia student 

 

NAZWISKO ..............................................................................    IMIĘ .......................................................................... 

Nr albumu  .................................        PESEL ……………………………    Obywatelstwo: …………………………… 

Adres stałego zameldowania: kod pocztowy......................................................................................................... 

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

Adres do korespondencji : kod pocztowy................................................................................................................ 

E-MAIL: …………………………………................………….                    telefon: ……………………………… 

 Studia stacjonarne                    Studia I stopnia                            

 Studia niestacjonarne               Studia II stopnia                       

Kierunek studiów: 

 Administracja       Bezpieczeństwo państwa          Finanse i rachunkowość          Zarządzanie       

Wydział Nauk Ekonomicznych   /    Wydział Zarządzania 

Rok studiów/ semestr    ................... 

 
II.  Średnia ocen oraz rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych w poprzednim roku akademickim 

1. 

 
Rodzaj osiągnięć Punkty** Poświadczenie osiągnięć przez Dziekanat 

 

 

Średnia ocen 

od 4,00 do 4,10 – 3 punkty 

 

 

 

 

 

  

od 4,11 do 4,29 – 5 punktów 

 
  

od 4,30 do 4,49 – 10 punktów 

 
  

od 4,50 do 4,79 – 15 punktów 

 
  

od 4,80 do 5,00 – 20 punków   

2. 
Rodzaj osiągnięć (uwzględnia się sumę punktów lecz nie 

więcej jak 20) 
Punkty** Poświadczenie osiągnięć przez opiekuna 

koła naukowego 

 
Osiągnięcia 

naukowe 

wydrukowane bądź przyjęte do druku 

publikacje naukowe w czasopiśmie 

posiadającym IF – 20 punktów 

 

 

wydrukowane bądź przyjęte do druku 

publikacje naukowe w wydaniu 

monograficznym posiadającym numer 

ISBN – 15 punktów 

 

 

wydrukowane bądź przyjęte do druku 

publikacje naukowe w czasopiśmie innym 

– 10 punktów 

 

 

 

 

Nr wniosku: …………………      Rok akademicki: 20 …. /20 …. 
 

Data wpływu: …………….202 … r.  

 

Podpis osoby przyjmującej:……………………………………... 

Adnotacje:……………………………………….............................. 

 
wypełnia pracownik Biura Stypendialnego 



2 

 

czynny udział w co najmniej jednej 

konferencji naukowej (wystąpienie lub 

poster)  - 5 punktów 

 

 

komunikaty konferencyjne (zjazdowe) – 3 

punkty 
 

 

udział w konferencji naukowej – 2 punkty  
 

pomoc w zorganizowaniu konferencji, 

sympozjum naukowego – 3  punkty 
 

 

praca w kole naukowym – 3 punkty   

3. 
Rodzaj osiągnięć (uwzględnia się jedno najwyższe 

osiągnięcie artystyczne) 

 

Punkty** 
Poświadczenie osiągnięć przez prezesa 

organizacji 

 
Osiągnięcia 

artystyczne 

zdobycie I-III miejsca w konkursie 

międzynarodowym – 20 punktów 
  

zdobycie IV-V miejsca w konkursie 

międzynarodowym – 15 punktów 
  

zdobycie I-III miejsca e konkursie krajowym 

– 10 punktów 
  

zdobycie IV-V miejsca w konkursie 

krajowym – 5 punktów. 
  

4. 
Rodzaj osiągnięć (uwzględnia się jedno najwyższe 

osiągnięcie sportowe) 
Punkty** 

Poświadczenie osiągnięć przez Kierownika 

Studium WF 

 

Osiągnięcia 

sportowe 

I stopnia 

udział w igrzyskach olimpijskich lub 

igrzyskach paraolimpijskich, 

Uniwersjadach – 20 punktów, 

 
 

zajęcie I-V indywidualnego lub I-III 

drużynowego miejsca w Mistrzostwach 

Świata, Mistrzostwach Europy lub w 

Akademickich Mistrzostwach Świata , 

Akademickich Mistrzostwach Europy – 20 

punktów, 

 

 

zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Polski 

– 20 punktów, 
  

zajęcie I-II miejsca w Akademickich 

Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski 

Szkół Wyższych – 20 punktów; 

 
 

 

Osiągnięcia 

sportowe 

II stopnia 

zajęcie VI-X indywidualnego lub IV-VI 

drużynowego miejsca w Mistrzostwach 

Świata, Mistrzostwach Europy lub w 

Akademickich Mistrzostwach Świata, 

Akademickich Mistrzostwach Europy – 15 

punktów 

 

 

zajęcie IV-V miejsca w Mistrzostwach 

Polski – 15 punktów 
  

zajęcie III-V miejsca w Akademickich 

Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski 

Szkół Wyższych – 15 punktów 

 
 

zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Polski 

w Typach Uczelni – 15 punktów 
  

 

Osiągnięcia 

sportowe 

III stopnia 

zajęcie IV-V miejsca w Mistrzostwach 

Polski w Typach Uczelni – 10 punktów 
  

zajęcie I miejsca w Podlaskiej 

Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej – 

10 punktów 

 
 

zajęcie VI-X miejsca w Akademickich 

Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski 

Szkół Wyższych – 10 punktów 

 
 

 

Osiągnięcia 

sportowe 

IV stopnia 

zajęcie II-III miejsca w Podlaskiej 

Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej – 5 

punktów 

 

 

Razem:   

 

 

 

 

 

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

Data                                                                                                                             podpis studenta/-ki 

 


