
Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 126 

Rektora UMK z dnia 4 czerwca 2020 r. 
 

Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych 

do suplementu do dyplomu 

 

Osiągnięcia/funkcje* Wpis w suplemencie 

Stypendium Ministra Otrzymywał(a) stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne  

w roku akademickim......  

Otrzymywał(a) stypendium ministra za znaczące osiągnięcia sportowe w roku 

akademickim......  

Stypendium marszałka Otrzymywał(a) stypendium marszałka za osiągnięcia w nauce w roku akademickim......  

Otrzymywał(a) stypendium marszałka za osiągnięcia sportowe w roku akademickim...... 

Otrzymywał(a) stypendium marszałka za osiągnięcia artystyczne w roku 

akademickim...... 

Najlepszy student 

Uniwersytetu 

Uzyskał(a) tytuł „Najlepszego studenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

w roku akademickim .............”  

Uzyskał(a) tytuł „Najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu w roku akademickim .............”  

Najlepszy student 

wydziału 

Uzyskał(a) tytuł „Najlepszego studenta Wydziału …………….. w roku akademickim 

.............”  

Najlepszy absolwent 

Uniwersytetu 

Uzyskał(a) tytuł „Najlepszego absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

w roku akademickim .............”  

Najlepszy absolwent 

wydziału 

Uzyskał(a) tytuł „Najlepszego absolwenta Wydziału …………….. w roku akademickim 

.............” 

Funkcje  

w Samorządzie 

Studenckim UMK 

Pełnił(a) funkcję przewodniczącego/wiceprzewodniczącego Samorządu Studenckiego 

UMK w latach.............  

Pełnił(a) funkcję przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego  

Wydziału .................... w latach..........  

Pełnił(a) funkcję przewodniczącego/zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Samorządu Studenckiego w latach................  

Był(a) członkiem Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego w latach................  

Pełnił(a) funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej Samorządu  

w latach................  

Był(a) członkiem Głównej Komisji Wyborczej Samorządu w latach................  

Funkcje  

w Odwoławczej 

Komisji Stypendialnej  

Pełnił(a) funkcję przewodniczącego/ wiceprzewodniczącego Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej w latach...........  

Był(a) członkiem Odwoławczej Komisji Stypendialnej  w latach.............  

Funkcje w Komisji 

Stypendialnej  

Pełnił(a) funkcję przewodniczącego/wiceprzewodniczacego Komisji Stypendialnej   

.................... w latach........................  

Funkcje  

w Parlamencie 

Studentów RP 

Pełnił(a) funkcję przewodniczącego/wiceprzewodniczącego Parlamentu Studentów RP 

w latach.............  

Był(a) członkiem Rady Studentów PSRP w latach................  

Funkcje w kołach 

naukowych 

Pełnił(a) funkcję przewodniczącego <nazwa koła naukowego> w latach .................  

 

Funkcje w PKA Pełnił(a) funkcję studenckiego eksperta w Polskiej Komisji Akredytacyjnej  

w latach............  

 

*) dokumentem poświadczającym osiągnięcia studenta lub pełnione przez niego funkcje są 

odpowiednie decyzje, akty powołania, a w przypadku funkcji pełnionych w kołach naukowych - 

odpowiednie zaświadczenie wydane przez organ rejestrujący i prowadzący rejestr uczelnianych 

organizacji studenckich  


