WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY
DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM
REKTORA NA SEMESTR LETNI 2016/17
1.

Oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku.

2.

Załącznik dla studentów I roku studiów II stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego
stopnia na innej uczelni niż SGH + suplement dyplomu (kserokopia + oryginał do
wglądu)

3.

Zaświadczenie stwierdzające fakt bycia laureatem olimpiady międzynarodowej.

4.

Zaświadczenie Komitetu Głównego Olimpiady zawierające informację o wyniku
punktowym uzyskanym przez studenta w zawodach III stopnia oraz o najwyższym
uzyskanym wyniku w danej edycji olimpiady, w przypadku laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

5.

Prośba o wykorzystanie dokumentów dołączonych do wniosku w poprzednim
semestrze (dotyczy osób, które składały wniosek w poprzednim semestrze
i dołączały dokumenty wymienione w punktach: 2, 3, 4, 6)

6.

Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne
(wykaz przykładowych dokumentów poniżej):

a)

Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem zrecenzowanej
(z podaniem nazwiska i stopnia naukowego recenzenta) książki, której autorem jest
student lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN.

b)

Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem zrecenzowanej (z podaniem
nazwiska i stopnia naukowego recenzenta) książki zawierającej rozdział autorstwa
studenta.

c)

Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem artykułu, którego autorem jest
student, w czasopiśmie lub pierwsza strona artykułu z podanym numerem ISSN wraz z
kserokopią okładki czasopisma. Jeśli na pierwszej stronie artykułu nie ma numeru
ISSN - kserokopia stopki wydawniczej czasopisma z tym numerem.

d)

Program konferencji wraz z wykazem uczestników oraz zaświadczenia od
organizatora konferencji, w których będą podane: termin konferencji, tytuł
wygłoszonego referatu lub przedstawionego posteru.

e)

Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się wydawnictwa elektronicznego, którego
autorem jest student, na nośnikach fizycznych (np. CD-ROM, DVD-ROM) z
podaniem numeru ISBN, numerem wydawcy lub kserokopia okładki wydawnictwa
umożliwiająca ustalenie autorstwa i rok wydania.

f)

Zaświadczenie wydawnictwa internetowego potwierdzające publikację elektroniczną
na stronie www, którego autorem jest student, z numerem ISSN czasopisma
elektronicznego, nazwiskiem autora, tytułem i datą publikacji.

g)

Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki artystycznej, której
autorem jest student, lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem
ISBN.

h)

Zaświadczenie z wydawnictwa o zamieszczeniu dzieła artystycznego, którego autorem
jest student, w publikacji zbiorowej lub kserokopia strony tytułowej i stopki
wydawniczej z numerem ISBN oraz dodatkowo strona tytułowa rozdziału z
nazwiskiem autora lub spis treści z tytułem rozdziału i nazwiskiem autora.

i)

Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie punktowanego miejsca przez
studenta w naukowych lub artystycznych konkursach/festiwalach.

j)

Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie punktowanych miejsc przez
studenta w konkursach naukowych i konkursach/festiwalach artystycznych o zasięgu
międzynarodowym lub krajowym.

k)

Zaświadczenia od organizatora wystawy o wystawieniu dzieła artystycznego, którego
autorem jest student, na wystawie o zasięgu międzynarodowym lub krajowym.

l)

Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie punktowanych miejsc przez
studenta w imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym lub krajowym.

UWAGA !!!
• Każdą składaną kserokopię należy potwierdzać
okazaniem oryginału ! Nie przyjmujemy niepotwierdzonych
kserokopii lub skanów !
• Dokumenty w języku obcym muszą być dostarczone wraz
z tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza
przysięgłego języka polskiego

