
       Odwoławcza Komisja Stypendialna

wypełnia rektorat lub odwoławcza komisja stypendialna

Wniosek o przyznanie stypendium rektora 
dla najlepszych studentów

W roku akademickim ______________________

Oświadczam , że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom 
Akademii Teatralnej im. A Zelwerowicza w Warszawie.
                                                                                                                   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
                                                                                                                       Podpis czytelny studenta

I. INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA ZŁOŻENIA WNIOSKU

1) Nazwisko: ___________________________________________________;

2) Imię/imiona: __________________________________________________;

3) Kierunek i rok studiów: __________________________________________;

4) Nr indeksu: ___________________________________________________;

5) Nr PESEL:    

6) Obywatelstwo: polskie;

7) Adres stałego zameldowania: 

kod pocztowy: ___ - ________, miejscowość: _________________; 

ulica: _________________________________________________;

8) Adres e-mail: ___________________________________________;

9) Telefon: _______________________________________________;

10) Studia: stacjonarne / niestacjonarne*;

11) Średnia ocen uzyskana w toku studiów w poprzednim roku akademickim: _______________ ;

Podpis pracownika dziekanatu, potwierdzający wysokość średniej:*** ______________________

12) Numer rachunku bankowego wnioskodawcy: 

1

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Teatralnej

nr wniosku: ___________________________

data wpłynięcia: ____ -____ - 20 ____ r.
podpis osoby przyjmującej wniosek: 
______________
uwagi: _____________________________________

Podanie numeru rachunku jest równoznaczne z wolą otrzymywania stypendium za pomocą przelewu bankowego. 



II. TREŚĆ WNIOSKU

Niniejszym wnoszę o: 

1) przyznanie mi stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Wniosek swój 
uzasadniam następującymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi i/lub artystycznymi: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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2) doręczenie decyzji w sprawie niniejszego wniosku:
□ za  pokwitowaniem  przez  upoważnionego  członka  komisji,  komisji  odwoławczej  albo  przez 

pracownika Akademii,
□ na podany przez wnioskodawcę adres korespondencyjny za pośrednictwem poczty,
□  za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Proszę wybrać jedną z opcji.

__________________________ ___________________________________
                    data     podpis wnioskodawcy

Spis dokumentów dołączonych do wniosku:
Do  wniosku  proszę  dołączyć  wszystkie   dokumenty,  dyplomy,  zaświadczenia  itp.  (bądź  ich  kopie),  świadczących  o  
osiągnięciach wymienionych w pkt. 1. Studenci, którzy w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku studiowali 
w innej niż Akademia Teatralna uczelni, zobowiązani są załączyć do wniosku wystawione przez tę uczelnię zaświadczenie o 
wysokości średniej uzyskanej w wyżej wymienionym roku akademickim.

1) Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku 
studiów lub więcej niż jednym wydziale, 

2) Opinia dziekana właściwego wydziału lub opiekuna roku,
3) Oświadczenie do uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) ______________________________________________________________________;
5) ______________________________________________________________________;
6) ______________________________________________________________________;
7) ______________________________________________________________________;
8) ______________________________________________________________________;
9) ______________________________________________________________________;
10) ______________________________________________________________________.

III. DECYZJA REKTORA/ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

□ Przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów w wysokości____________ złotych.

□ Nie przyznano stypendium.

________________________________________________________________
Data i podpis rektora lub przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej

* Niepotrzebne skreślić.
** Dotyczy studentów, którzy w roku akademickim poprzedzającym rok złożenia wniosku studiowali w Akademii Teatralnej.
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