
1 / 2 

                                                                                                                                PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE ! 

 

Wykaz osiągnieć sportowych lub artystycznych 

 do Załącznika nr 6 na rok akademicki 2022/2023 

 
 
          

Potwierdzenie przyjęcia dokumentów przez DSSS 

 

Wykaz osiągnięć sportowych lub artystycznych -  

stanowiący integralną część do wniosku (Załącznik nr 6) 

o przyznanie stypendium rektora w semestrze zimowym, 

w roku akademickim 2022/2023 

 
 

 

Niniejszy wykaz składają wyłącznie studenci, którzy uzyskali osiągnięcia sportowe lub artystyczne. 
 

Nazwisko i imię: Kierunek studiów: Rok studiów  

w 2022/2023 

Numer albumu: 

Forma 

studiów:  
□ stacjonarne   □ niestacjonarne 

Rodzaj 

studiów:   □ I stopnia          □ II stopnia                                  
     □ jednolite magisterskie 

 

 

III. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE - osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego tj. 2021/2022 

Punkty za osiągnięcia sportowe przysługują studentowi, który zajął indywidualnie lub drużynowo miejsce od I do III w zawodach rangi 

ogólnokrajowej (Mistrzostwa Polski organizowane przez Polski Związek Sportowy w danej dyscyplinie), ogólnokrajowej akademickiej (Akademickie 

Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski w kategorii uczelni medycznych), ogólnokrajowej środowiskowej (uczelni medycznych), brał 

udział w finale Akademickich Mistrzostw Polski (system eliminacyjny) lub w finale Akademickich Mistrzostw Polski uczelni medycznych (system 

eliminacyjny) lub w półfinale Akademickich Mistrzostw Polski (system eliminacyjny) lub brał udział w zawodach międzynarodowych (Mistrzostwa 

Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Europejskie) i w międzynarodowych akademickich lub brał udział w ćwierćfinałach 

Akademickich Mistrzostw Polski w ramach sportów i na zasadach, o których mowa w Załączniku nr 11. Na wniosku student zobowiązany jest 

uzyskać potwierdzenie osiągnięć sportowych w pierwszej kolejności przez Prezesa / Wiceprezesa Zarządu KU AZS, a następnie przez opiekuna sekcji 

lub kierownika SWFiS.  

Za osiągnięcia w tej kategorii można uzyskać maksymalnie 70 punktów. Poza limitem 70 punktów są: zawody międzynarodowe (akademickie  

i nieakademickie) oraz miejsca I-III w Akademickich Mistrzostwach Polski (w systemie bezpośrednim oraz w finale AMP w systemie eliminacyjnym), 

miejsca I-III w Mistrzostwach Polski (organizowanych przez PZS). W tych przypadkach limit wynosi 100 punktów. 
 

Lp.  
Data, pieczęć i podpis Prezesa / Wiceprezesa 

Zarządu KU AZS 
Punkty 

1 

Rodzaj zawodów: □ Indywidualne □ Drużynowe 

  

Nazwa zawodów:  

Uczestnictwo: □ Miejsce 1-3 □ Udział 

Data i miejsce:  

2 

Rodzaj zawodów: □ Indywidualne □ Drużynowe 

  

Nazwa zawodów:  

Uczestnictwo: □ Miejsce 1-3 □ Udział 

Data i miejsce:  

3 

Rodzaj zawodów: □ Indywidualne □ Drużynowe 

  

Nazwa zawodów:  

Uczestnictwo: □ Miejsce 1-3 □ Udział 

Data i miejsce:  

CZĘŚĆ BIAŁĄ WYPEŁNIA STUDENT 

CZĘŚĆ SZARĄ WYPEŁNIA PRACOWNIK UM 

□ właściwe pole zaznaczyć stawiając znak X 
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4 

Rodzaj zawodów: □ Indywidualne □ Drużynowe 

  

Nazwa zawodów:  

Uczestnictwo: □ Miejsce 1-3 □ Udział 

Data i miejsce:  
 
 

 

 
 

 

Potwierdzenie powyższych danych - data, pieczęć i podpis Kierownika Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że znane są mi przepisy art. 271 § 1 Kodeksu karnego dotyczące poświadczenia 
nieprawdy i niniejszym zaświadczam, iż student uczestniczył w powyższych zawodach 

Suma punktów  

  

IV. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE - osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego tj. 2021/2022 
Punkty przyznawane są na podstawie dołączonych do wniosku dyplomów lub zaświadczeń, za wyjątkiem grupowych osiągnięć artystycznych, które 

wymagają potwierdzenia kierownika bądź opiekuna grupy artystycznej (punktowane jest maksymalnie jedno osiągnięcie z danej dziedziny). 

Punktowane są osiągnięcia artystyczne związane ze studiami i reprezentowaniem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
Za osiągnięcia w tej kategorii można uzyskać maksymalnie 50 punktów. 
 

 Nazwa Data i miejsce Punkty 

Wystawa autorska 

   

   

Wystawa autorska w instytucjach 

kultury będąca efektem w postaci 

wyróżnienia, wygrania konkursu, 

bądź udział w wydarzeniu 

artystycznym o zasięgu 

międzynarodowym 

   

   

Indywidualna nagroda  

na szczeblu krajowym 

(1-3 miejsca) 

   

   

Indywidualna nagroda  

na szczeblu międzynarodowym 

(1-3 miejsca) 

   

   

Grupowa nagroda  

na szczeblu krajowym  

lub międzynarodowym  

(1-3 miejsca) 

Nazwa Data i miejsce 

Data, pieczęć i podpis 

kierownika lub opiekuna 

grupy artystycznej 
 

    

    

Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne: 
 

1) …………………………………..……………...…  4) …………………………………………………………. 

2)  ……………………………………..…………..…  5) ………………………….……………………………… 

3)  ……………………………………..………..……  6) ………………………………………………….……… 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
miejscowość, data 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
czytelny podpis studenta 

Łączna punktacja za osiągnięcia 

sportowe / artystyczne 

Osiągnięcia 

sportowe 

Osiągnięcia 

artystyczne 

 

 

 


