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W N I O S E K  
o przyznanie Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

dla najlepszych studentów  
 

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

(nazwisko i imię studenta) 

PESEL…………………………………………………... Nr albumu ……………………….…               

Rok studiów…………………Kierunek ………………………..………………………………        

Forma studiów:   stacjonarne       niestacjonarne   

Rodzaj studiów:  jednolite magisterskie   pierwszego stopnia    drugiego stopnia  

 

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

(adres zameldowania) 

 

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

(adres zamieszkania w trakcie studiów) 

 

Telefon kontaktowy.....................................................Email........................................................ 

OŚWIADCZENIE STUDENTA  

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji  (art. 233 §1 

Kodeksu Karnego*), odpowiedzialności na podstawie art.286 kk** oraz odpowiedzialności 

cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

 

1. Studiuję równocześnie:          TAK              NIE 

(jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów, stopień studiów)   

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

2. Ukończyłem/łam studia:            TAK  ( w roku 20……)       NIE 

      (jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek i stopień studiów)       

................................................................................................................................................................... 
O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student I roku studiów drugiego 

stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

3. Nie ubiegam się na innym kierunku studiów o przyznanie stypendium Rektora dla 

najlepszych studentów,  
Stypendium Rektora przysługuje tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów. Studentowi, który po 

ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, 

chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego 

magistra (jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat). 

 

*  „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 
** „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 m-cy do lat 8”. 

4. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej 
zobowiązuję się do zwrotu świadczeń otrzymanych na podstawie nieprawdziwych 
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danych, na warunkach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i 

wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UO (Rozdz. I, § 8, ust. 1 i 2). 

5. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z „Kryteriami Stypendium Rektora Uniwersytetu 

Opolskiego, ustanowionymi na mocy uchwały Parlamentów Studentów UO” 

 

        ……………………………………..  
czytelny podpis studenta 

 

 Proszę o przyznanie Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla 

najlepszych studentów w roku akademickim ……………. na podstawie średniej ocen 

lub osiągnięć naukowych lub osiągnięć artystycznych lub wysokich wyników sportowych 

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 
 .…………………………………………….            

                                                                                                       (data, podpis studenta)  

UWAGA ! 

  Należy wykazać wyłącznie osiągnięcia, które student uzyskał w poprzednim roku 

studiów na kierunku studiów, na którym ubiega się o Stypendium Rektora dla najlepszych 

studentów, zgodnie z „Kryteriami Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego, 

ustanowionymi na mocy uchwały Parlamentów Studentów UO” – inne osiągnięcia nie 

zawarte w katalogu kryteriów nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu punktacji do 

stypendium Rektora.  
 

Dokładne kryteria zawarte są w załącznikach nr 1 i 2, będących integralną częścią wniosku. 
 

  Wszystkie wykazane osiągnięcia muszą być odpowiednio udokumentowane!  
 

Studenci I roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na 

innym wydziale UO lub innej uczelni do wniosku zobowiązani są dołączyć zaświadczenie o 

średniej ocen uzyskanej za dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia (średnia w 

zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku). 

 

U ZA SA D N I E N I E  W N I O S K U 

 

WYSOKA ŚREDNIA OCEN    (wypełnia dziekanat) 

             

          Uzyskana przez studenta, za poprzedni rok studiów, średnia ocen liczona na potrzeby przyznawania 

stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi…………………………….  

 

…………………………………………………………….            

                                                                                      (data, podpis pracownika dziekanatu)  
 
            Minimalna średnia ocen: 4,000. Zgodnie z „Kryteriami Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego, 

ustanowionymi na mocy uchwały Parlamentów Studentów UO ”, wymóg minimalnej średniej ocen na kierunku 

wiodącym nie dotyczy studentów, wpisujących swe osiągnięcia do osiągnięć sportowych (tzn. wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym). Jednak w razie zachowania wymogu minimalnej 

średniej ocen przez ww. studentów, należy im doliczyć punkty za średnią ocen. 
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LICZBA PUNKTÓW ZA ŚREDNIĄ OCEN (wypełnia dziekanat): 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE  
 

Rodzaj osiągnięcia (wypełnia student) 

Obok podania osiągnięcia, należy wskazać podkryterium  

z „Kryteriów Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego, 

ustanowionych na mocy uchwały Parlamentów Studentów UO”,  

do którego student kwalifikuje swoje osiągnięcie (np. publikacje w 

czasopismach naukowych oraz pokonferencyjnych - podkryterium 2b). 

Podkryterium 

 
(należy wpisać 

dokładne 

podkryterium, 

którego tyczy się 
osiągnięcie 

wpisane we 

wniosku) 

liczba 

punktów 

 
(wypełnia 

Komisja 

Stypendialna) 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

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

 

……….. 

………. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

………. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

……….. 

………. 

……….. 

……….. 

 

 

……….. 

………. 

……….. 

……….. 

………. 

……….. 

……….. 

.……….. 

………. 

……….. 

……….. 

……….. 

………. 

……….. 

……….. 

………. 

……….. 

………. 

……….. 

……….. 

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE   
 

Rodzaj osiągnięcia (wypełnia student) 

Obok podania osiągnięcia, należy wskazać podkryterium  

z „Kryteriów Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego, 

ustanowionych na mocy uchwały Parlamentów Studentów UO”,  

do którego student kwalifikuje swoje osiągnięcie (np. zajęcie czołowego 

miejsca lub uzyskanie nagrody w konkursie, przeglądzie lub festiwalu.  

- podkryterium 3b(1)). 

Podkryterium 
 

(należy wpisać 

dokładne 

podkryterium, 
którego tyczy się 

osiągnięcie 

wpisane we 
wniosku) 

liczba 

punktów 

 
(wypełnia 

Komisja 

Stypendialna) 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

……… 

……… 

 

……… 

……… 
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…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……… 

..…….. 

...……. 

……… 

……… 

……… 

..……… 

...……. 

……… 

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  

 

Rodzaj osiągnięcia (wypełnia student) 

Obok podania osiągnięcia, należy wskazać podkryterium  

z „Kryteriów Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego, 

ustanowionych na mocy uchwały Parlamentów Studentów UO”,  

do którego student kwalifikuje swoje osiągnięcie (np. Medal 

Akademickich Mistrzostw Polski - podkryterium 4.1) 

Podkryterium 
 

(należy wpisać 

dokładne 

podkryterium, 

którego tyczy się 

osiągnięcie 
wpisane we 

wniosku) 

liczba 

punktów 

 
(wypełnia 

Komisja 

Stypendialna) 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

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

 

……… 

……… 

……… 

..…….. 

...……. 

……… 

     ……… 

 

 

……… 

……… 

……… 

..…….. 

...……. 

……… 

………. 

       

   

 

                   

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, 

ARTYSTYCZNE  I SPORTOWE (wypełnia Komisja Stypendialna) 

 

                       ….……… 

 

Wypełnia Komisja Stypendialna Liczba punktów 

Liczba punktów za średnią ocen 
 

 
Łączna liczba punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i 

sportowe 
 

Suma punktów 
 

 
 

 

…………………………………………………………….        

…………………………………………………………….        

…………………………………………………………….        

…………………………………………………………….        

…………………………………………………………….            



 

WYDZIAŁ  TEOLOGICZNY 
 

ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole 
tel. +48 77 442 37 67 
fax +48 77 454 93 84 
dziekanatwt@uni.opole.pl 
www.wt.uni.opole.pl 

 

                                                               (data, podpis członków zespołu Wydziału…………) 

……………………………………………………………. 

                                                      (podpis Prodziekana Wydziału) 
 

 

 

 

 


