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Załącznik nr 7 

do Regulaminu świadczeń dla studentów PUM  

           

Imię i nazwisko wnioskodawcy ……………………………………………………………………….……..                                                  

Adres stałego zamieszkania…………………………………………………………………………………..                           

Tel. ………………………………                                                                              

Kierunek ..........................................................                       Nr albumu………………………. 

Rok studiów …………………..... 

 

WNIOSEK STUDENTA 

       o przyznanie stypendium rektora dla studenta I roku 

 

 

1. Wnoszę o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim: 20……../ 20……….. 

 

2. Data złożenia egzaminu maturalnego ………................................................................................. 
                                                                                                                                   / dzień, miesiąc, rok/ 
 

3. Rodzaj osiągnięcia (zaznacz właściwy kwadrat):      

 laureat olimpiady międzynarodowej, tj. …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 laureat/finalista olimpiady stopnia centralnego, tj. ………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

 medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski, tj. ……………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                     

4. Do wniosku załączam: 
 

1) …………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwaga:  

1) każdy załącznik należy ponumerować, a w przypadku laureatów lub finalistów więcej niż jednej  

olimpiady,  wskazać do której z nich dany załącznik się odnosi. 

2) Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu 

maturalnego, który jest:  

a. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 

centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;  

b. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, 

o którym mowa w przepisach o sporcie. 
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5.  Oświadczenie studenta 

1) Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej i dyscyplinarnej w przypadku, 

gdy przyznanie mi stypendium nastąpi w oparciu o nieprawdziwe dane przeze mnie podane.  

2) Oświadczam, że podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe, kompletne i zgodne  

z obecnym stanem faktycznym.  

3) Zapoznałem(am) się z Regulaminem świadczeń dla studentów Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie. 

4) Oświadczam, że nie pobieram stypendium socjalnego, stypendium dla osób 

niepełnosprawnych, stypendium rektora  i zapomogi na więcej niż jednym kierunku studiów. 

5) Studiuję dodatkowo: (nazwa uczelni, rok i kierunek)………………………………………… 

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

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

6) Świadczenia z tytułu przyznanego mi stypendium proszę przelać na moje konto osobiste:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                             ………………………………… 

                                                                                                                   (podpis studenta) 

 

 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK UCZELNI: 

Po weryfikacji wniosku i osiągnięć studenta zgodnie z załączonymi dokumentami,  

proponuje się:   przyznać stypendium,   nie przyznać stypendium. 

Wysokość stypendium:………………zł.  

 

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

                    (podpis osoby sporządzającej)  


