Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania jednorazowych
stypendiów naukowych Marszałka Województwa
Wielkopolskiego

…………………………………
pieczęć uczelni zgłaszającej
kandydata do stypendium

Wniosek
o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
w kategorii „Student”

Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko osoby występującej
z wnioskiem (rektora/prorektora uczelni
lub
osoby
przez
nich
wyŜszej
upowaŜnionej):
Nazwa, adres i numer telefonu uczelni
wyŜszej:

Dane kandydata do stypendium:
Imię i nazwisko:
Adres stałego zamieszkania1:

Nr PESEL
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Data i miejsce urodzenia:

1

Do wniosku naleŜy dołączyć kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentu
poświadczającego zamieszkanie na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

1

Kierunek studiów:
Rok studiów:

W przypadku otrzymania stypendium proszę o przekazanie środków na podany niŜej
rachunek bankowy:
Bank:
Nr konta:
Imię i nazwisko właściciela konta:

1. OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA
1) Konkursy
Etap *
Lp.

Nazwa konkursu

Data

Zajęte miejsce
(laureat/
finalista/
udział)

międzynarodowy

ogólnopolski

wojewódzki

1.
2.
3.
* zaznacz właściwe pole znakiem x

2) Aktywność naukowa
a) publikacje naukowe
b) uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim,
krajowym i międzynarodowym
c) udział
w
konferencjach
o
zasięgu
wojewódzkim,
krajowym
i międzynarodowym (czynny i bierny, w przypadku czynnego naleŜy podać
tytuł wystąpienia)

2

d) działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staŜe (w tym
zagraniczne)
3) Inne osiągnięcia, certyfikaty, dyplomy
(osiągnięcia naleŜy podać w porządku chronologicznym od najnowszych do najstarszych)

L.p.
1.
2.
3.
4.

Data

Osiągnięcia

2. PLANOWANA ŚCIEśKA ROZWOJU

3. OŚWIADCZENIA
1) Oświadczenie wnioskodawcy (rektora/prorektora uczelni wyŜszej lub osoby przez nich
upowaŜnionej):
Oświadczam, Ŝe zapoznałem/am się z Regulaminem, a informacje zawarte w niniejszym
wniosku są zgodne z prawdą.

………………
Miejscowość

………….
Data

..…………………………………
Podpis (rektora/prorektora uczelni wyŜszej
lub osoby przez nich upowaŜnionej)

2) Oświadczenie kandydata do stypendium
Oświadczam, Ŝe zapoznałem/am się z Regulaminem, a informacje zawarte w niniejszym
wniosku są zgodne z prawdą.

3

………………
Miejscowość

………….
Data

…………………………….
Podpis kandydata

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w związku z procedurą przyznawania stypendium.

………………
Miejscowość

………….
Data

…………………………….
Podpis kandydata

4. ZAŁĄCZNIKI
Lp. Nazwa załącznika
1.
2.
3.
4.

……………………………….
miejscowość i data

………………………………….
pieczątka i podpis wnioskodawcy
(rektora/prorektora uczelni wyŜszej lub osoby przez
nich upowaŜnionej)

Uwagi:

1. Wniosek naleŜy wypełnić komputerowo.
2. Do wniosku naleŜy dołączyć kserokopie dokumentów, potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez wnioskodawcę, które są odzwierciedleniem uzasadnienia wniosku
(dotyczy równieŜ poświadczenia zamieszkania).
3. Do wniosku moŜna dołączyć dodatkowe rekomendacje, opinie, recenzje prac.
4. Obowiązkowo naleŜy wypełnić wszystkie pola wniosku. JeŜeli pole nie moŜe zostać
wypełnione, naleŜy wpisać „nie dotyczy”.
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