WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU
O STYPENDIUM REKTORA:

1) karta przebiegu studiów za ostatni rok studiów pierwszego stopnia i informacja o skali
ocen w uczelni – w wypadku studentów ubiegających się o stypendium Rektora na I roku
studiów drugiego stopnia, jeśli ukończyli studia pierwszego stopnia na uczelni innej niż SGH;
UWAGA: należy dostarczyć kartę przebiegu studiów (ze wszystkimi ocenami, a nie
tylko oceną końcową), A NIE SUPLEMENT DYPLOMU !!!
Karta przebiegu studiów musi być poświadczona podpisem i pieczątką przez
upoważnionego pracownika Uczelni (nie są akceptowane samodzielne wydruki
z systemu uczelnianego bez podpisu pracownika Uczelni).
2) 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;
3) zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem zrecenzowanej (z podaniem nazwiska
i stopnia naukowego recenzenta) książki zawierającej rozdział autorstwa studenta;
4) 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;
5) program konferencji wraz z wykazem uczestników oraz zaświadczenie od organizatora
konferencji, w których będą podane: termin konferencji, tytuł wygłoszonego referatu lub
przedstawionego posteru;
6) 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 roku wydania;
7) zaświadczenie wydawnictwa internetowego potwierdzającego publikację elektroniczną na
stronie www, którego autorem jest student, z numerem ISSN czasopisma elektronicznego,
nazwiskiem autora, tytułem i datą publikacji;
8) zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki artystycznej, której autorem
jest student, lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN;
9) 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;
10) zaświadczenie lub dyplomy potwierdzające zajęcie punktowanego miejsca przez studenta
w naukowych lub artystycznych konkursach/festiwalach;
11) zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie punktowych miejsc przez studenta
w konkursach naukowych i konkursach / festiwalach artystycznych o zasięgu
międzynarodowym lub krajowym;
12) zaświadczenie od organizatora wystawy o wystawieniu dzieła artystycznego, którego
student jest autorem, na wystawie o zasięgu międzynarodowym lub krajowym;
13) zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie punktowych miejsc przez studenta
w imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym lub krajowym;
14) zaświadczenie stwierdzające fakt bycia przez studenta laureatem olimpiady
międzynarodowej (dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia
egzaminu maturalnego);
15) 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 o zasięgu
ogólnopolskim (dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia
egzaminu maturalnego);
16) zaświadczenie odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego stwierdzające fakt bycia
medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,
o którym mowa w przepisach o sporcie (dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok
studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego).

• Dokumenty dołączane do wniosku o stypendium rektora
mogą być złożone w oryginale lub w kopii (ich forma może
mieć postać cyfrową, w szczególności: skanu, zdjęcia,
fotokopii).
• Dokumenty w języku obcym muszą być dostarczone wraz
z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

