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W załączeniu przesyłam zestawienie obejmujące liczbę stypendiów rektora 
dla każdego kierunku, roku i trybu studiów oraz minimalnych średnich 
ocen (odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). Studenci, 
którzy za ostatni rok studiów uzyskali co najmniej średnią ocen 
wymienioną w zestawieniu, właściwą dla kierunku, roku i trybu studiów, 
mogą składać wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych 
studentów za odpowiednio wysoką średnią ocen. 
Wnioski należy składać w dziekanatach wydziałów w terminie do 
dnia 19 października br. (tj. poniedziałek). 

Średnie ocen zawarte w zestawieniu zostały wygenerowane z aktualnej 
bazy ocen w systemach USOS oraz Dziekanat.XP i uzgodnione 
z dziekanatami wydziałów. Mogą one jednakże ulec niewielkim korektom 
ze względu na dokonywane zmiany wpisów w bazie. Złożone wnioski będą 
weryfikowane pod kątem formalnym tj. spełniania wymogów, skutkiem 
czego, może się okazać, że nie każda z osób aplikujących uzyska 
stypendium Rektora. 
Uprzejmie proszę o przekazanie złożonych przez studentów 
wniosków do Działu Spraw Studenckich w terminie do dnia 
22 października br. (tj. czwartek). 

Absolwentom studiów pierwszego stopnia ukończonych poza AGH, średnia 
ocen za ostatni rok studiów obliczana jest na podstawie suplementu do 
dyplomu. W przypadku, gdy suplement nie pozwala na ustalenie średniej 
z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, student zobowiązany jest 
załączyć do wniosku zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający 
uzyskaną średnią ocen. 

Zgodnie z pismem z dnia 17 września 2020 roku, do dnia 16 listopada br. 
zostaną przesłane do dziekanatów wykazy studentów, którzy otrzymają 
stypendium rektora za odpowiednio wysoką średnią ocen oraz za 
osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz wysokie wyniki sportowe. 
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Proszę o przekazanie treści niniejszego pisma do wiadomości Studentów 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie 
internetowej Wydziału. 

Wzorem ubiegłych lat każdy student, począwszy od II roku studiów 
otrzyma poprzez systemy USOS oraz Wirtualna Uczelnia informację 
z linkiem do niniejszego pisma wraz z załączonym zestawieniem. 
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