Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego w projekcie NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna
Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO
wypełnia student/ka ubiegający/a się o stypendium
imię/imiona i nazwisko studenta/tki

adres zamieszkania
Gmina
PESEL

Powiat
nr dowodu osobistego

nr konta bankowego
nr albumu

rok akad.

rok studiów

semestr

wykaz zajęć dodatkowych (zajęcia wyrównawcze, e-learning, kursy specjalistyczne, staże studenckie, Koło Naukowe, wyjazdy
studyjne, obozy naukowe, konferencje i targi branżowe), w których student/ka brał/a udział w poprzednim semestrze studiów:

1. .............................................................................................

8. ................................................................................................

2. .............................................................................................

9. ................................................................................................

3. .............................................................................................
4. .............................................................................................

10. ................................................................................................
11. ................................................................................................

5. .............................................................................................

12. ................................................................................................

6. .............................................................................................
13. ................................................................................................
7. .............................................................................................
14. ................................................................................................
potwierdzenie Asystent ds. organizacyjnych i monitoringu: .........................................................................................................
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu monitorowania i oceny systemu studiów
zamawianych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn.
zm.). Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.
.......................................................................................................
data i podpis studenta

Oświadczam, iż nie pobieram stypendium motywacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
.

..................................................................................................
data i podpis studenta

Oświadczam, że znana mi jest treść Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego w projekcie NANO – Nowoczesna
Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Rzeszowskiego

...................................................................................................
data i podpis studenta

wypełnia Komisja stypendialna
student I roku
• wskaźnik stypendialny 1 - wyliczony zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium §6 pkt.1-3 lub
§6 pkt.5
• wskaźnik stypendialny 2 - liczony zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium §6 pkt.4
w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej studentów identycznych wartości wskaźnika WS1
student semestrów III-VII
• średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w poprzednim semestrze
studiów
• udział w zajęciach dodatkowych
• wskaźnik stypendialny 3- wyliczony zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium §8

..........................................................
data

WS1=
WS2=
SO=
ZD=
WS3=

...................................................................
podpis

