
Załącznik nr 1 do Instrukcji 

wpisów do suplementu do dyplomu 

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu 

Pkt 6.1 

 

Osiągnięcia studenta Wpis do suplementu – przykłady 

 

Informacja na temat nagród i wyróżnień  

 

(należy wpisać rodzaj nagrody, wyróżnienia 

oraz rok, w który student je uzyskał) 

Nagroda Rektora, stypendium Ministra 

Edukacji i Nauki w r.a. …….. za …… np. 

• wybitne osiągnięcia naukowe 

• wybitne osiągnięcia artystyczne 

• wybitne osiągnięcia w sporcie 

Odbycie studiów w ramach programu 

Erasmus 

(nazwa uczelni, miasto, kraj, semestr, język 

wykładowy) 

Program LLP Erasmus realizowany w terminie 

/semestrze ……………….  w ………………………….… 

w języku ………………… 

Informacje na temat miejsc odbywania 

praktyk programowych 

Praktyka zawodowa 

w…………………………………... 

Nieobowiązkowa praktyka studencka (np. 

realizowana  w ramach projektów) 

Nadobowiązkowa praktyka zawodowa w……… 

Przedmioty zaliczone przez studenta (na 

jego pisemny wniosek) w innej uczelni, 
które nie zostały wliczone do programu 

studiów w PWSZ w Elblągu 

 

Informacje o udziale w komisjach 

instytutowych/uczelnianych 

Członek Instytutowej / Uczelnianej Komisji ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w r.a. …………. 

 

Udział w studenckim kole naukowym 

i pełnione funkcje (min. rok działalności) 

Udział w Kole Naukowym SENEKA – 

przewodniczący koła w r.a. …………….. 

 

Udział i pełnione funkcje w organizacjach 
studenckich (min. rok działalności) 

Samorząd Studencki – przewodniczący                        

w latach………………………………………………………. 

Akademicki Związek Sportowy – członek sekcji 

piłki ręcznej  w r.a. …………………………….... 

Teatr Studencki – członek grupy teatralnej w 

r.a. ………………………………………………………………. 

Chór Akademicki – członek w r.a. …………………. 

Osiągnięcia w sporcie akademickim 

(wpisuje się osiągnięcia we 

współzawodnictwie krajowym lub 

międzynarodowym) 

 

V Mistrzostwa Uczelniane w badmintonie 

(Gdańsk 2014) – II miejsce w grze zespołowej 

Osiągnięcia artystyczne 

(wpisuje się osiągnięcia za zajęcia I, II lub III 

miejsca w konkursach krajowych lub 

międzynarodowych)  

Nagroda indywidualna / zespołowa                         

w konkursie wokalnym/literackim ………………   

w roku ………………………………………………………… 

Udział w akcjach wolontariatu 

(co najmniej 5 akcji o zasięgu regionalnym 

lub 1 o zasięgu międzynarodowym lub 

systematyczne działanie w ramach 

wolontariatu w ciągu co najmniej 1 roku ak.) 

Udział w 5 akcjach wolontariatu  o zasięgu 

regionalnym, na rzecz……………………………..……. 

Udział w organizacji zajęć w ramach Akademii 

dziecięcej – w r.a. …………………………...…………….. 

Działalność w ramach świetlicy 

socjoterapeutycznej – w r.a. …………...…………….. 

Działalność w ramach promocji uczelni – w r.a. 

…………………………………………………………………….. 
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Wygłoszenie referatu na konferencji 

naukowej 

(nazwa konferencji, miejsce, data, tytuł 

referatu) 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. 

Integralia 2015 – wymiary studenckiej 

humanistyki,  Elbląg 15 maja 2015r.; 

wygłoszenie referatu pt. „………………………..…” 

Publikacja naukowa / zamieszczenie 

artykułu  

(Tytuł artykułu, pozycja naukowa, miejsce                    

i data wydania) 

Wpisać należy tylko te artykuły, które zostały 

afiliowane przy PWSZ w Elblągu  

i opublikowane do dnia obrony pracy 

dyplomowej. 

Publikacja artykułu pt. „……………..” (Rozprawy 

Naukowe PWSZ w Elblągu, Elbląg 2015) 

Udokumentowane inne spektakularne 
osiągnięcia studenta związane                                        
z reprezentowaniem Uczelni 

 

 


