Nr sprawy:

Wniosek złożony dn______________________________

__________________________________________
podpis i pieczątka pracownika

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY REKTORA
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ STUDENTÓW
I: DANE OSOBOWE STUDENTA
Nazwisko i imię:

DBAJ O ŚRODOWISKO - DRUKUJ DWUSTRONNIE

Załącznik nr 1 do uchwały nr 110/2020

wypełnia wnioskodawca

___________________________________________________________________________________________________

Pesel:

Nr albumu:

Adres stałego zameldowania ___________________________________________________________________________________________
Adres do korespondencji: ______________________________________________________________________________________________
Telefon kontaktowy:________________________________________ adres e-mail:_______________________________________________
Proszę o wypłatę Nagrody Rektora na mój rachunek bankowy:
Nr rachunku:
II: DANE DOTYCZĄCE STUDIÓW

wypełnia wnioskodawca

Wydział: ___________________________________________________________________________________________________________
Kierunek: __________________________________________________________________________________________________________
Profil: _______________________________________________________Rok studiów: ___________________________________________
Studia:  stacjonarne  niestacjonarne  I°  II°  jednolite magisterskie
III: PROSZĘ O PRZYZNANIE NAGRODY REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

wypełnia wnioskodawca

1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
Rodzaj osiągnięcia

1.
2.

3.
4.
5.

Liczba osiągnięć

Liczba punktów
(przyznaje Rektor US)

Liczba osiągnięć

Liczba punktów
(przyznaje Rektor US)

Wydanie monografii naukowej lub rozdziału w monografiach naukowych wydanych w wydawnictwach ujętych w
wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w
recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej
formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy.
Znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w
której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach
konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego.
Autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności
na międzynarodowej konferencji naukowej poza granicami kraju.
Uzyskanie nagrody indywidualnej w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym
uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw.

2. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
Rodzaj osiągnięcia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indywidualna autorska wystawa artystyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu.
Autorstwo utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu.
Znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub
festiwalu o wysokim prestiżu o zasięgu co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym.
Znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego,
zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu o zasięgu co najmniej krajowym.
Uzyskanie nagrody indywidualnej lub zespołowo w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym,
filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.
Indywidualna autorska wystawa artystyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu.
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 I°

Rodzaj osiągnięcia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liczba osiągnięć

Liczba punktów
(przyznaje Rektor US)

Udział w Olimpiadzie oraz Paraolimpiadzie.
Zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Świata.
Zajęcie I-III miejsca w Mistrzostwach Europy.
Zajęcie I miejsca w zawodach o zasięgu międzynarodowym poza granicami kraju.
Zajęcie I miejsca w zawodach o zasięgu ogólnopolskim.
Zajęcie 1-3 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Europy.
Zajęcie 1-3 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski.

4. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ
Rodzaj działalności
1.
2.
3.
4.
5.

Liczba działań

Liczba punktów
(przyznaje Rektor US)

Organizator akcji kulturowych, sportowych, charytatywnych o zasięgu co najmniej regionalnym.
Organizator akcji kulturowych, sportowych, charytatywnych o zasięgu lokalnym.
Działalność społeczna na rzecz regionu.
Działalność społeczna na rzecz Uczelni.
Działalność społeczna na rzecz Wydziału.

IV: OŚWIADCZENIA STUDENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O NAGRODĘ REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
wypełnia wnioskodawca
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (ustawa o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2020.111 t.j. ze zm.);
Oświadczam, że:

otrzymywałem/am Nagrodę Rektora US
 TAK (podać nazwę wydziału, kierunek oraz datę otrzymania)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________









_________________________________________________________________________________________________________________________________________
 NIE
osiągnięcia oraz działalność na podstawie których ubiegam się o przyznanie Nagrody Rektora US nie stanowiły podstawy do przyznania stypendium rektora dla
studentów:
 TAK  NIE
podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym*;
TAK  NIE 
zapoznałam/em się Zasadami przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla wyróżniających się studentów

TAK  NIE 
wyrażam zgodę na opublikowanie mojego numeru albumu studenta na stronie internetowe Uniwersytetu Szczecińskiego

TAK  NIE 
wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną*;
TAK  NIE 
zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranej nagrody*;
TAK  NIE 
przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane w procesie przyznawania nagrody Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, a ich przetwarzanie wynika z
obowiązków sprawozdawczych, nakładanych przez obowiązujące prawo. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Obowiązki prawne wynikają z ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 t.j. ze zm.) w szczególności art. 275 ; oraz wydanych we wskazanym zakresie aktów wykonawczych i
regulacji wewnętrznych Uniwersytetu Szczecińskiego, w szczególności z Zasad przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla wyróżniających się
studentów.*
TAK  NIE 
* zakreśl właściwe w wyżej wymienionych punktach

V: DOKUMENTACJA DO WNIOSKU (tylko w języku polskim)

wypełnia wnioskodawca

Lista załączników:
1. ______________________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________

___________________________________

miejscowość, data

CZYTELNY PODPIS STUDENTA
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3. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

VI: WNIOSKUJE O PRZYZNANIE NAGRODY REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO I PRZEDKŁADAM WNIOSEK DO
REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
* DZIEKAN WYDZIAŁU
* PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
OPINIA DZIEKANA WYDZIAŁU / PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU
STUDENCKIEGO:

___________________________________
data, podpis i pieczątka

VII: DECYZJA REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

________________________________________
data, podpis i pieczątka Rektora US
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