
Ostateczna lista studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku egzaminu maturalnego, którym

przyznano stypendium rektora na podstawie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub uzyskanego
medalu we współzawodnictwie co najmniej o tytuł Mistrza Polski.
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Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

Wydział Nauk Humanistycznych

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Wydział:

Wydział:

Wydział:

Wydział:

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)

Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)

Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)

Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)

Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

152242

152245

152244

152298

151233

150964

150997

Tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo

laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego w

trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, o

których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo

laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego w

trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, o

których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo

laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego w

trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, o

których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo

laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego w

trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, o

których mowa w przepisach o systemie oświaty.

 Medal co najmniej współzawodnictwa

sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym

sporcie w trakcie nauki w szkole

ponadpodstawowej, o którym mowa w

przepisach o sporcie.

 Medal co najmniej współzawodnictwa

sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym

sporcie w trakcie nauki w szkole

ponadpodstawowej, o którym mowa w

przepisach o sporcie.

 Medal co najmniej współzawodnictwa

sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym

sporcie w trakcie nauki w szkole

ponadpodstawowej, o którym mowa w

przepisach o sporcie.

 Medal co najmniej współzawodnictwa

sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym

sporcie w trakcie nauki w szkole

ponadpodstawowej, o którym mowa w

przepisach o sporcie.
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Tak

Tak

Tak
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Tak

Tak

Tak – pozytywna ocena i rekomendacja do przyznania stypendium

Nie – negatywna ocena i brak rekomendacji do przyznania stypendium

Tak – pozytywna ocena i rekomendacja do przyznania stypendium

Nie – negatywna ocena i brak rekomendacji do przyznania stypendium

Tak – pozytywna ocena i rekomendacja do przyznania stypendium

Nie – negatywna ocena i brak rekomendacji do przyznania stypendium

Tak – pozytywna ocena i rekomendacja do przyznania stypendium

Nie – negatywna ocena i brak rekomendacji do przyznania stypendium
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Wydział TeologiiWydział:

Teologia kurs A-WSD Sandomierz (stacjonarne jednolite magisterskie)Kierunek:

152911

Tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo

laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego w

trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, o

których mowa w przepisach o systemie oświaty.

 Medal co najmniej współzawodnictwa

sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym

sporcie w trakcie nauki w szkole

ponadpodstawowej, o którym mowa w

przepisach o sporcie.
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 Tak

Tak – pozytywna ocena i rekomendacja do przyznania stypendium

Nie – negatywna ocena i brak rekomendacji do przyznania stypendium


