
Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu 
w pkt. 6.1. 

 

W celu wpisania osiągnięć studenta w pkt 6.1. suplementu przez pracownika Działu 

Nauczania i Spraw Studenckich pok. 227, Student składa wniosek o wpisanie do 

suplementu  nagród i osiągnięć uzyskanych w trakcie studiów, dostępny na 

stronie internetowej Uczelni: www.ppuz.edu.pl, wraz z załącznikami (oryginały 

załączników do wglądu) poświadczającymi zawarte w nim dane, w Sali Obsługi 

Studenta pok. 227 nie później niż na dwa tygodnie przed egzaminem 

dyplomowym (w innym wypadku zaświadczenia nie będą uwzględniane w 

suplemencie). 

Osiągnięcia studenta, nagrody i 

pełnione funkcje 

Rodzaje zaświadczeń 

składanych przez 

Studenta 

Wpis do suplementu - 

przykłady 

Otrzymane nagrody i wyróżnienia 

(nie dotyczy stypendium Rektora) 

1) decyzja o przyznaniu 

nagrody lub 

wyróżnienia, 

2) decyzja o przyznaniu 

stypendium Ministra 

Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 

1) nagroda Rektora w 

roku akadem. …. za 

…… 

2) stypendium Ministra 

Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w roku 

akadem. ….. za …… 

Odbycie studiów / praktyk w ramach 

programu Erasmus+ 

Wniosek powinien 

zawierać następujące 

informacje: nazwę 

uczelni, miasto, kraj, 

stronę internetową, 

semestr, język 

wykładowy; bez 

konieczności 

przedstawiania innych 

dokumentów 

Program Erasmus+ 

realizowany w 

terminie/semestrze ……. 

w …………… (nazwa i 

adres) w języku 

…………. 

Realizacja praktyki ponadprogramowej 

Wniosek powinien 

zawierać następujące 

informacje: rodzaj 

praktyki, liczba godzin, 

miejsce realizacji; bez 

konieczności 

przedstawiania innych 

dokumentów 

Praktyka 

ponadprogramowa …… 

w wymiarze …... godzin, 

zrealizowana w ramach 

programu …… w ……. 

w roku akadem. …… 

Przedmioty ponadprogramowe 

zaliczone przez Studenta w innej 

uczelni z której się przeniósł na 

PPWSZ, w tym w ramach programu 

Erasmus+, które nie zostały uznane na 

poczet programu studiów w PPWSZ 

Wniosek powinien 

zawierać następujące 

informacje: nazwa 

uczelni, nazwa 

przedmiotu, liczba 

godzin, liczba punktów 

ECTS; bez konieczności 

przedstawiania innych 

Przedmioty 

ponadprogramowe 

zrealizowane na uczelni 

……/ w ramach 

programu …… w ……. 

w roku akadem. ……: 

1. …. 

2. …. 

http://www.ppuz.edu.pl/


dokumentów 3. …. 

Zaliczenie części teoretycznej 

przeszkolenia wojskowego „Legia 

Akademicka” 

Zaświadczenie 

potwierdzające 

zaliczenie części 

teoretycznej 

przeszkolenia 

wojskowego „Legia 

akademicka” 

Zaliczenie części 

teoretycznej 

przeszkolenia 

wojskowego w ramach 

projektu pilotażowego 

edukacji wojskowej 

studentów „Legia 

Akademicka” – moduł 

podstawowy / moduł 

podoficerski 

Udział w komisjach instytutowych / 

uczelnianych / stypendialnych / 

Senacie itp. 

Zaświadczenie 

podpisane przez 

przewodniczącego danej 

komisji lub zarządzenie 

Rektora o powołaniu 

członków do danej 

komisji na dany rok 

akademicki 

Członek Komisji 

Stypendialnej / 

Kierunkowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia / 

Komisji Wyborczej / 

Senatu itp. w roku 

akadem. …… 

Udział w kole naukowym i pełnione 

funkcje (min. rok działalności) 

Zaświadczenie 

podpisane przez 

opiekuna koła 

naukowego 

potwierdzające czynny 

udział w działalności 

koła naukowego i 

pełnione funkcje (przez 

minimum rok) 

Udział w Kole 

Naukowym ……….. – 

członek / Prezes / 

Przewodniczący koła w 

roku akadem. …….. 

Udział i pełnienie funkcji w 

organizacjach studenckich / 

samorządzie studenckim 

Zaświadczenie 

podpisane przez prezesa 

organizacji / 

przewodniczącego 

samorządu 

potwierdzające pełnienie 

funkcji w organizacjach 

studenckich 

1. Samorząd Studencki – 

przewodniczący / 

zastępca /skarbnik w 

roku akadem. …… 

2. Akademicki Związek 

Sportowy – członek 

sekcji … w roku 

akadem. …….. 

3. Studenckie Radio 

„Fala Podhala” – 

redaktor w roku 

akadem. ……… 

Osiągnięcia w sporcie akademickim 

 

(wpisujemy osiągnięcia za zajęcie 

pierwszego, drugiego lub trzeciego 

miejsca w eliminacjach krajowych 

lub reprezentowanie uczelni w 

eliminacjach międzynarodowych 

uzyskane w trakcie trwania studiów) 

Zaświadczenie z danego 

klubu sportowego lub 

dyplom potwierdzający 

osiągnięcia sportowe 

1. VII Mistrzostwa 

Uczelniane w 

badmintonie 

(Wrocław, sierpień 

2018 r.) – III miejsce 

w grze pojedynczej i 

mieszanej 

2. Udział w zimowej 

Uniwersjadzie 

(Krasnojarsk, Rosja, 



marzec 2019 r.) w 

dyscyplinie ….. 

Osiągnięcia artystyczne 

(wpisujemy osiągnięcia za zajęcie 

pierwszego, drugiego lub trzeciego 

miejsca w eliminacjach krajowych 

lub udział w eliminacjach 

międzynarodowych uzyskane w 

trakcie trwania studiów) 

Zaświadczenie bądź 

dyplom potwierdzający 

osiągnięcia artystyczne 

1. Nagroda indywidualna 

/ zespołowa w 

konkursie literackim / 

wokalnym itp. za 

zajęcie I miejsca 

(Zakopane, kwiecień 

2018 r.) 

Wygłoszenie referatu na konferencji 

naukowej 

Wniosek powinien 

zawierać następujące 

informacje: nazwę 

konferencji, miejsce, 

datę i tytuł referatu wraz 

z zaświadczeniem 

podpisanym przez 

organizatora konferencji 

lub innym dokumentem 

potwierdzającym 

wygłoszenie referatu 

Międzynarodowa 

Konferencja Studenckich 

Kół Naukowych pn. 

„Zagrożenia a 

profilaktyka w obszarach 

zdrowia” (Nowy Targ, 

21 maj 2018 r.) - 

wygłoszenie referatu pt. 

„………………” 

Publikacja naukowa / zamieszczenie 

artykułu 

(tytuł publikacji / artykułu, pozycja 

naukowa, miejsce i data wydania) 

 

(wpisujemy tylko artykuły, które 

zostały opublikowane do dnia 

obrony) 

Dokument 

potwierdzający 

zamieszczenie artykułu / 

publikacji naukowej 

Publikacja artykułu pt. 

„………………..” 

(pozycja naukowa, 

Kraków, 21 luty 2019 r.) 

Udział w akcjach wolontariatu / 

promocji Uczelni 

(co najmniej 5 akcji o zasięgu 

regionalnym lub 1 o zasięgu 

międzynarodowym lub 

systematyczne działanie w ramach 

wolontariatu / promocji Uczelni w 

ciągu co najmniej 1 roku akadem.) 

Zaświadczenie 

podpisane przez 

organizatora 

wolontariatu / Działu 

Promocji i Współpracy 

PPWSZ potwierdzające 

udział w wolontariacie / 

promocji Uczelni 

1. Udział w 5 akcjach 

wolontariatu o zasięgu 

regionalnym na rzecz 

..................... w roku / 

latach ……… 

2. Działalność w ramach 

……………. w roku 

akadem. …………. 

3. Działalność w ramach 

promocji Uczelni w 

roku akadem. ………. 

 


