
Załączntknr 4

śl4sra wy ższ A SzKoLA MEDvCzNA
W KATOWICACH

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA

Zwracam się z prośbą o ptzyznanie w roku akademickim ...2020l2021...stypendium rektora ztlĄułu:
(zakreślić właściwe)

f bycia laureatem/finalistą olimpiady stopnia centralnego*

I bycia medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski*

X uzyskania wysokiej średniej ocen

§(posiadania osiągnięć naukowych

I posiadania osiągnię c aftystycznych

{uryrżania wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie

krajowym

*dotyczy str,rdentów przyjęty,ch na studia w roklt złożenia egzaminu nraturalnego

1. Oświadczam. ze średnia ocen uzyskanych przezę mnie lł.ostatnim roktr studiów \łT,nosi:

mie.f sc 1lo pr:ecinku)

4,89

Oświadczam, że w poprzednim roku studiów uzyskałam/em następujące osiągnięcia:

(wypełnia student starajqcy się o stypendium z Ętułu posiadania osiqgnięć naukowych, artystycznych lub sportowych)

1, Brałam czynny udziŃ w kole naukowym ..(np. studenlów kosmetologii, fotograficznym itp.)

2. Wygłosiłam referat na konferencji naukowej

3. Odbyłam kurs/szkolenie o nazwie.....

4. Zdobyłam nagrodę w konkursię......

5. Odbyłam nieodpłatna praktykę w salonie/firmie..

6. Uczestniczylam w programie Erasmus ł
7.Brałam czynny udział w następujących pracach sfudenckich:...

8. Brałam udział w akadęmickich mistrzostwach Polski w ....

Nazwisko i imię studenta
( telefon kontaktowy: e-mail ) Kowalska-Nowak Anna tel, 888 8 88 888 arrrrakowalskanowak@o2.pl

kierunęk studiów Fonrra Kosmetologia II stopnia/ niestacjonarna

Rok studiów /sęmestr /nr albumu IIl III sem / 9999

Nr konta, na które naleĄ przesłac 
i

stlpendium i 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

PESEL 9408l000000



Zalilcznik nr -ł

c). Ptlniagalall \\,organizac.ji inlprez1,,o charakterze sporto\\lnr/aftystyczny:m pod nazrr,ą

Do rł niosk u za laczam następr_ri ące clokum enty, :

1. Zaśrriadczenie potrrierdzajace trdzial rr kclle naukolr,vIn podpisane przezopiekuna koła nallkor!eqo

2. Zaśrviadczenie o rr,ygłoszetliu refbratu na konfbrencji rraukolvej

3. Kopia cerlyfikatLr dot. ttkclńczeIria kttrsu

1. Kopia dvplornu potlr ierdza_jąca zdobycie nagrody lv konkursie......

5. Dzienniczek praktyk w t'irmie.

6. Zasrriadczelrie dclt. ttdziałLr rr, programie E,rasmus

1. Zaświadczellie o czytrnym udziale w ..,..

E. Zaśr.r,iadczenie od trenera

9. Zaswiadczenie organizatora o pon)ocy w organizacjiimprezy......

10. Oświadczenie o odbYych studiach

1 1 . Ośw iadczenie o zgodności kopii z oryginałenr (I}O'|YCZY WYI,ACZNiE STUDENTOW

'}(. 
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OŚ tc i u t l c:,c t t i c ;;t u il e n l u :
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(podpis studenta składającego wniosek)


