
UCHWAŁA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 23 lipca 2018 r.

 NR XLVIII/1104/18

w sprawie przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017r., poz. 
2183 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018r., poz. 913 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się zasady udzielania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego studentom 
szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 określa „Regulamin przyznawania studentom stypendiów naukowych 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XXIV/431/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012r. w 
sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. 
Wielk. z 2012r., poz. 3688 z późn. zm.).

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.



Załącznik
do Uchwały Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego  
Nr  XLVIII / 1104 /18
z dnia 23 lipca 2018r.

REGULAMIN
przyznawania studentom stypendiów 

naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania 

osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką.

2. Środki finansowe na stypendia naukowe będą każdego roku zabezpieczone w budżecie 

Województwa Wielkopolskiego.

3. Czynności organizacyjno-techniczne związane z obsługą procesu przyznawania stypendiów 

wykonuje Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, zwany dalej Departamentem.

4. Ilekroć w „Regulaminie przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego”, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:

1) studencie – należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na studiach pierwszego lub drugiego 

stopnia albo jednolitych studiach magisterskich w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej 

w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym,

2) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium naukowe Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego dla studentów,

3) uczelni wyższej – należy przez to rozumieć szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną 

w sposób określony w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2017r. poz.2183 z późn. zm.),

4) kandydacie do stypendium – należy przez to rozumieć osobę, której dotyczy wniosek,

5) obszarach wiedzy – należy przez to rozumieć obszary wiedzy w rozumieniu Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, 

dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065),

6) Komisji Stypendialnej – należy przez to rozumieć Zespół dokonujący rekomendacji 

stypendystów, powołany uchwałą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
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§ 2

Sposób i termin ubiegania się o stypendium

1. Stypendium jest przyznawane zamieszkującym na stałe na terenie województwa wielkopolskiego 

studentom kierunków z następujących obszarów wiedzy:

1) nauki humanistyczne i nauki społeczne, 

2) nauki ścisłe i nauki techniczne,

3) nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne,

4) nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej,

5) obszar sztuki (dziedzina sztuk filmowych, muzycznych, plastycznych, teatralnych).

2. Do składania wniosków o przyznanie stypendium uprawnieni są rektorzy uczelni wyższych lub 

upoważnione przez nich osoby.

3. Wnioski podmiotów, o których mowa w ust. 2 mogą dotyczyć absolwentów kończących uczelnię 

wyższą w roku składania wniosków. 

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

5. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem 

kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia opisane we wniosku. 

6. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane we wniosku winny być poukładane 

chronologicznie i ponumerowane zgodnie z pkt 1 w części I wniosku o stypendium.

7. Wniosek dotyczący studenta lub absolwenta, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium, 

powinien zawierać dokumentację najważniejszych osiągnięć z dotychczasowego dorobku 

naukowego.

8. Wniosek dotyczący studenta, który otrzymał w latach ubiegłych jednorazowe stypendium naukowe 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego, powinien obejmować osiągnięcia datowane od 

momentu przyznania ostatniego stypendium. 

9. Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 lub 

przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 

61-714 Poznań, w terminie do 20 października każdego roku, w kopercie z dopiskiem 

„Departament Edukacji i Nauki”. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku (bez załączników) 

należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl).

10. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wnioski 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Oceny formalnej wniosku dokonuje Departament.

12. Wnioski niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone, z zastrzeżeniem ust. 13.
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13. W przypadku stwierdzenia braków formalnych o charakterze oczywistych omyłek, kandydat ma 

prawo do ich jednorazowej korekty, dokonanej na wezwanie przesłane przez Departament na 

wskazany we wniosku adres e-mail, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

14. Wnioski spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez 

Departament. 

15. Ocena merytoryczna polega na przyznaniu punktów wg kryteriów określonych w § 3 ust. 3.

16. Komisja Stypendialna w oparciu o listę rankingową przygotowaną przez Departament oraz 

z uwzględnieniem kwoty zaplanowanej w budżecie Województwa Wielkopolskiego, sporządza 

listę kandydatów, których rekomenduje do przyznania stypendium, z podaniem proponowanej jego 

wysokości.

17. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego w oparciu o listę kandydatów, 

o której mowa w ust. 16. Od uchwały Zarządu w sprawie przyznania stypendiów nie przysługuje 

odwołanie; uchwała ta może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego na zasadach ogólnych.

18. Lista stypendystów zawierająca imię i nazwisko oraz nazwę uczelni zostanie opublikowana 

na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 

www.umww.pl i bip.umww.pl

19. Podmiot wnioskujący oraz stypendysta otrzymują pisemne powiadomienia o przyznaniu 

stypendium.

20. Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się w terminie ustalonym przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznane stypendium

1. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium są:

1) nagrody i wyróżnienia uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim, 

2) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych,

3) udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię,

4) udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

5) autorstwo lub współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego,

6) autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych,

7) działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

2. Podstawą oceny merytorycznej są informacje przedstawione we wniosku.

3. Wnioski oceniane są metodą punktową:

1) za indywidualny udział w konkursie na szczeblu międzynarodowym – 20 pkt oraz dodatkowo 

za zajęte miejsce albo za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty:

a) I miejsce – 10 pkt. 

b) II miejsce – 9 pkt.
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c) III miejsce – 8 pkt.

d) IV – X miejsce – 5 pkt.

e) tytuł laureata – 9 pkt.

f) tytuł finalisty – 5 pkt.;

2) za zespołowy udział w konkursie na szczeblu międzynarodowym – 15 pkt. oraz dodatkowo za 

zajęte miejsce albo za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty:

a) I miejsce – 10 pkt.

b) II miejsce – 9 pkt.

c) III miejsce – 8 pkt.

d) IV – X miejsce – 5 pkt.

e) tytuł laureata – 9 pkt.

f) tytuł finalisty – 5 pkt.;

3) za indywidualny udział w konkursie na szczeblu ogólnopolskim – 10 pkt oraz dodatkowo za 

zajęte miejsce albo za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty:

a) I miejsce – 6 pkt.

b) II miejsce – 5 pkt.

c) III miejsce – 4 pkt.

d) IV – X miejsce – 3 pkt.

e) tytuł laureata – 5 pkt.

f) tytuł finalisty – 3 pkt.;

4) za zespołowy udział w konkursie na szczeblu ogólnopolskim – 5 pkt oraz dodatkowo za zajęte 

miejsce albo za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty:

a) I miejsce – 6 pkt.

b) II miejsce – 5 pkt.

c) III miejsce – 4 pkt.

d) IV – X miejsce – 3 pkt.

e) tytuł laureata – 5 pkt.

f) tytuł finalisty – 3 pkt.;

5) za autorstwo publikacji naukowych

a) w czasopiśmie naukowym – 26 pkt.

b) w formie książki – 26 pkt.

c) w formie rozdziału w książce – 20 pkt.

d) w monografii – 20 pkt.;

6) za współautorstwo publikacji naukowych:

a) w czasopiśmie naukowym – 15 pkt.

b) w formie książki – 15 pkt.

c) w formie rozdziału w książce – 12 pkt.

d) w monografii – 12 pkt.;
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7) za udział w projektach naukowo-badawczych prowadzonych przez uczelnię wyższą, 

z wyłączeniem projektów badawczych kół naukowych – 10 pkt. oraz dodatkowo za rolę 

kierownika projektu – 5 pkt.

8) za wystąpienia na konferencjach naukowych:

a) międzynarodowych – 12 pkt.

b) ogólnopolskich – 8 pkt.;

9) za autorstwo patentu lub wzoru użytkowego:

a) uzyskanie patentu lub prawa ochronnego – 30 pkt.

b) zgłoszenie patentu lub prawa ochronnego – 20 pkt.;

10) za współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego

a) uzyskanie patentu lub prawa ochronnego – 15 pkt.

b) zgłoszenie patentu lub prawa ochronnego – 10 pkt.;

11) za dokonania będące dziełami artystycznymi i ich prezentację:

a) na forum międzynarodowym – 30 pkt.

b) na forum ogólnopolskim – 20 pkt.;

12) za zbiorowe dokonania będące dziełami artystycznymi i ich prezentację:  

a) na forum międzynarodowym – 20 pkt.

b) na forum ogólnopolskim – 15 pkt.;

13) za inne aktywności:

a) działalność w kole naukowym,

b) dodatkowe praktyki i staże,

c) bierny udział w konferencjach naukowych 

– od 1 do 5 pkt. za każdą z aktywności;

14) za inne osiągnięcia, certyfikaty, dyplomy itp. – od 1 do 10 pkt. za każde z innych osiągnięć. 

§ 4

Wysokość stypendium

1. Ustanawia się trzy stopnie stypendium:

1) stypendium naukowe pierwszego stopnia,

2) stypendium naukowe drugiego stopnia,

3) stypendium naukowe trzeciego stopnia.

2. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 6 000,00 zł. 

3. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych 

w budżecie województwa wielkopolskiego.

Załącznik 
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do Regulaminu przyznawania studentom
stypendiów naukowych
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

…………………………………..
            Pieczęć uczelni

Wniosek

o przyznanie studentowi stypendium naukowego 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko osoby występującej 
z wnioskiem 
(rektora uczelni wyższej 
lub osoby upoważnionej):

Nazwa, adres i numer telefonu uczelni wyższej:

Dane kandydata do stypendium

Imię i nazwisko:

Adres stałego zamieszkania:

Rok urodzenia: 

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Wydział i kierunek studiów:

Rok studiów:

Rok ukończenia studiów (absolwent):

CZĘŚĆ I 
(wypełnia wnioskodawca i kandydat do stypendium z zastrzeżeniem pól, które wypełnia Departament) 

6



1. OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA

1) Indywidualny udział w konkursie na szczeblu międzynarodowym

*  wypełnia Departament

l.p. Nazwa konkursu, miejsce organizacji Data

Zajęte miejsce 
(I/ II/ III/ 

IV-X/laureat/ 
finalista/ udział)

Numer 
załącznika

Punkty
*

1.
2.
…

Łączna liczba punktów *…………………

2) Zespołowy udział w konkursie na szczeblu międzynarodowym

*  wypełnia Departament

l.p. Nazwa konkursu, miejsce organizacji Data

Zajęte miejsce 
(I/ II/ III/ 

IV-X/laureat/ 
finalista/ udział

Numer 
załącznika

Punkty
*

1.
2.
...

Łączna liczba punktów *…………………

3) Indywidualny udział w konkursie na szczeblu ogólnopolskim

*  wypełnia Departament

l.p. Nazwa konkursu, miejsce organizacji Data

Zajęte miejsce 
(I/ II/ III/ 

IV-X/laureat/ 
finalista/ udział

Numer 
załącznika

Punkty
*

1.
2.
...

Łączna liczba punktów *…………………

4) Zespołowy udział w konkursie na szczeblu ogólnopolskim

*  wypełnia Departament
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l.p. Nazwa konkursu, miejsce organizacji Data

Zajęte miejsce 
(I/ II/ III/ 

IV-X/laureat/ 
finalista/ udział

Numer 
załącznika

Punkty
*

1.
2.
...

Łączna liczba punktów *…………………

5) Autorstwo publikacji naukowych

*  wypełnia Departament

l.p. Tytuł publikacji Data

Rodzaj publikacji 
(artykuł w czasopiśmie 

naukowym/ książka/ 
rozdział w książce/ 

monografia)

Numer 
załącznika

Punkty
*

1.
2.
...

Łączna liczba punktów *…………………

6) Współautorstwo publikacji naukowych

*  wypełnia Departament

l.p. Tytuł publikacji Data

Rodzaj publikacji 
(artykuł w czasopiśmie 

naukowym/ książka/ 
rozdział w książce/ 

monografia)

Numer 
załącznika

Punkty
*

1.
2.
...

Łączna liczba punktów *…………………

7) Udział w projektach naukowo-badawczych prowadzonych przez uczelnię wyższą, 
z wyłączeniem projektów badawczych kół naukowych

*  wypełnia Departament
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l.p. Tytuł i opis projektu 
naukowo-badawczego Data Rola w projekcie 

(kierownik/ uczestnik)
Numer 

załącznika
Punkty

*

1.
2.
...

Łączna liczba punktów *…………………

8) Wystąpienia na konferencjach naukowych

*  wypełnia Departament

l.p. Tytuł konferencji, miejsce 
organizacji konferencji Data

Rodzaj konferencji 
(międzynarodowa/ 

ogólnopolska)

Numer 
załącznika

Punkty
*

1.
2.
...

Łączna liczba punktów *…………………

9) Autorstwo patentu lub wzoru użytkowego

*  wypełnia Departament

l.p. Nazwa i opis przedmiotu patentu lub 
wzoru użytkowego

Data 
i miejsce 
rejestracji

Typ osiągnięcia
(uzyskanie/ 
zgłoszenie 

patentu/ prawa 
ochronnego)

Numer 
załącznika

Punkty
*

1.
2.
...

Łączna liczba punktów *…………………

10) Współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego

*  wypełnia Departament
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l.p. Nazwa i opis przedmiotu patentu lub 
wzoru użytkowego

Data 
i miejsce 
rejestracji

Typ osiągnięcia
(uzyskanie/ 
zgłoszenie 

patentu/ prawa 
ochronnego

Numer 
załącznika

Punkty
*

1.
2.
...

Łączna liczba punktów *…………………

11) Dokonania będące dziełami artystycznymi i ich prezentacja

*  wypełnia Departament

l.p. Tytuł i opis dzieła
Data 

i miejsce 
prezentacji

Zasięg 
prezentacji 

(forum 
międzynarodo-
we/ krajowe)

Numer 
załącznika Punkty

*

1.
2.
...

Łączna liczba punktów *…………………

12) Zbiorowe dokonania będące dziełami artystycznymi i ich prezentacja

*  wypełnia Departament

l.p. Tytuł i opis dzieła
Data 

i miejsce 
prezentacji

Zasięg 
prezentacji 

(forum 
międzynarodo-
we/ krajowe)

Numer 
załącznika Punkty

*

1.
2.
...

Łączna liczba punktów *…………………

13) Inne aktywności

*  wypełnia Departament
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l.p. Nazwa i opis aktywności Data Numer 
załącznika Punkty

*

1.
2.
...

Łączna liczba punktów *…………………

14) Inne osiągnięcia, certyfikaty, dyplomy

*  wypełnia Departament

l.p. Nazwa i opis osiągnięcia Data Numer 
załącznika Punkty

*

1.
2.
...

Łączna liczba punktów *…………………

2. Syntetyczna charakterystyka kandydata zawierająca opis osiągnięć naukowych 
i zainteresowań oraz plan dalszego rozwoju - autoprezentacja 
(max. do 1000 znaków, czcionka 11, Times New Roman)

3. Informacja ogólna dla właścicieli danych osobowych (kandydatów do stypendium)
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1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 

61-714 Poznań.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: przyznania stypendiów naukowych Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego, rozliczenia przyznanego stypendium, w tym zobowiązań 

podatkowych, archiwizacji oraz promocji Województwa Wielkopolskiego.

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:

a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;

b) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;

c) w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze.

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem 

ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: 

inspektor.ochrony@umww.pl

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po 

przyznaniu stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zgodnie 

z Instrukcją Kancelaryjną.

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone oraz dobrowolnym w przypadku promocji 

Województwa Wielkopolskiego.

7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 

3 lit. a.

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a.

9. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania.

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku 

z Państwa sytuacją szczególną w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Państwa dane osobowe będą ujawniane Komisji Stypendialnej.

13. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji.

4. OŚWIADCZENIA

1.  Oświadczenie kandydata do stypendium
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Ja, niżej podpisana/y……………………………………………………………………….
oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem przyznawania studentom stypendiów 
naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a informacje zawarte w niniejszym 
wniosku są zgodne z prawdą.

………………                      …………...                           ………………………………….
Miejscowość                                          Data                                                                 Podpis kandydata 

2.  Oświadczenie kandydata o miejscu zamieszkania

Ja, niżej podpisana/y .........................................................................................
oświadczam, że mieszkam pod adresem:

…..............................................................................

.................................................................................

…..............................................................................

Informacja jest zgodna ze stanem faktycznym na dzień ………………………….................... 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) miejscem 
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

………………                      …………...                           ………………………………….
Miejscowość                                          Data                                                                 Podpis kandydata 

3. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………..
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 
w celu przeprowadzenia procedury przyznawania stypendiów naukowych Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego oraz w celu promocji Województwa Wielkopolskiego .

………………                  ………….                                      …………………………….
Miejscowość                                 Data                                                                      Podpis kandydata

4. Zgoda kandydata na udostępnienie danych do dokonania przelewu
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Ja, niżej podpisana/y
zobowiązuję się w przypadku otrzymania stypendium podać dane niezbędne do dokonania 
przelewu oraz wykonania zobowiązań podatkowych.

………………                     ………….                                        …………………………….
Miejscowość                                    Data                                                                         Podpis kandydata 

5. Oświadczenie wnioskodawcy (rektora/osoby upoważnionej)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem przyznawania studentom stypendiów 
naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a informacje zawarte w niniejszym 
wniosku są zgodne z prawdą.

………………                      ..………….                          ..…………………………………
Miejscowość                                           Data                                                          Podpis wnioskodawcy

Uwagi:

1. Wniosek należy wypełnić komputerowo.
2. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez wnioskodawcę (rektora/osobę upoważnioną), które są 
odzwierciedleniem uzasadnienia wniosku. 

3. Do wniosku można dołączyć dodatkowe rekomendacje, opinie, recenzje prac.
4. Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola wniosku, oprócz pól, które wypełnia 

Departament. Jeżeli pole nie może zostać wypełnione, należy wpisać „nie dotyczy”.

CZĘŚĆ II     OCENA FORMALNA
(wypełnia Departament)
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Weryfikację wniosku przeprowadzono w dniu ………………………………………...……..

Stwierdzono błędy formalne / nie stwierdzono błędów formalnych* .

Wezwanie do usunięcia błędów formalnych wysłano w dniu…………………………………

Wezwanie dotyczy:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Błędy formalne usunięto w dniu……………………………………………………………….

Ponownie stwierdzono braki formalne w dniu…………………………………………………

Ocena formalna wniosku pozytywna / negatywna*

Wniosek skierowano do oceny merytorycznej / wniosek odrzucono z przyczyn formalnych* 

Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………                                                                                             ……………………………………
data i podpis osoby dokonującej                                                                                                                   data i podpis osoby zatwierdzającej
           oceny formalnej

*niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ III     OCENA MERYTORYCZNA
(wypełnia Departament)
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l.p. Kryterium Liczba 
punktów

1. Indywidualny udział w konkursie na szczeblu międzynarodowym

2. Zespołowy udział w konkursie na szczeblu międzynarodowym

3. Indywidualny udział w konkursie na szczeblu ogólnopolskim

4. Zespołowy udział w konkursie na szczeblu ogólnopolskim

5. Autorstwo publikacji naukowych

6. Współautorstwo publikacji naukowych

7. Udział w projektach naukowo-badawczych prowadzonych przez uczelnię 
wyższą

8. Wystąpienia na konferencjach naukowych

9. Autorstwo patentu lub wzoru użytkowego

10. Współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego

11. Dokonania będące dziełami artystycznymi i ich prezentacja

12. Zbiorowe dokonania będące dziełami artystycznymi i ich prezentacja

13. Inne aktywności

14. Inne osiągnięcia, certyfikaty, dyplomy

15. Łączna liczba punktów za wszystkie kryteria

…………………………………………………………………………………………………
                                                     data i podpis osoby/osób                                               
                                            dokonującej/ych oceny merytorycznej

Skierowano pod obrady Komisji Stypendialnej

                                                                                                                                                     …………………………………………..
                                                                                                                                                           data i podpis osoby zatwierdzającej
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVIII / 1104 /18

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 23 lipca 2018r.

Zmiana uchwały ma na celu doprecyzowanie kryteriów oceny wniosków i usprawnienie

procesu przyznawania stypendiów dla studentów. Zmianie podlega nazwa Stypendium, wzór

wniosku o przyznanie Stypendium oraz termin składania wniosków. Ponadto Regulamin został

dostosowany do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy

95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.




