Zał. nr 8
do „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Sztuki i
Projektowania w Łodzi”

WNIOSEK
o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
na rok akademicki …………. / ……………
( z tyt. osiągnięć w poprzednim roku akademickim)
Imię i nazwisko

Nr albumu

Adres e-mail

Nr telefonu

Wydział
Kierunek studiów
* Forma studiów
* Poziom kształcenia

Zaliczony
studiów
stacjonarne
pierwszego stopnia
Nazwa uczelni:

niestacjonarne
drugiego stopnia
Kierunek:

rok

jednolite magisterskie
Rok ukończenia
Uzyskany tytuł:

Ukończone studia wyższe
*pierwszego stopnia
Średnia ocen uzyskana za poprzedni rok
akademicki (wypełnić wyłącznie w przypadku gdy
średnia ocen wynosi co najmniej 4,50)

*drugiego stopnia
*jednolite magisterskie
Potwierdzenie prawidłowości wyliczenia średniej ocen
przez pracownika DSiN
data, podpis pracownika

Wnioskuję o przyznanie stypendium rektora z tytułu uzyskania w poprzednim roku akademickim:
I*wysokiej średniej ocen
III *osiągnięć naukowych
II* osiągnięć artystycznych
IV * wysokich wyników sportowych
Dokumentacja załączona do wniosku:

* wpisać X w polu, które dotyczy studenta
Oświadczenie studenta: Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., , poz. 1137, ze zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych o ś w i a
d c z a m , że podane wyżej informacje dotyczące mojej osoby, oraz uzyskanych osiągnięć są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów
stypendialnych. Zapoznałem/am się z zasadami przyznawania świadczeń pomocy materialnej w Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w
Łodzi.

(data, podpis studenta)
ADNOTACJE DSiN

Data złożenia wniosku w DSiN:

Data zaliczenia roku studiów:

Planowany termin ukończenia studiów:

Rodzaj uzyskanych osiągnięć
I/ średnia ocen:

UZNANE (+)OSIĄGNIĘCIA

II/ osiągnięcia artystyczne:
III/ osiągnięcia naukowe:
IV/ wysokie wyniki sportowe:

…………………………………………………………
(data, podpis, pieczątka pracownika DSiN)

Suma uznanych osiągnięć:
DECYZJA REKTORA

Kwota stypendium

Semestr/Liczba miesięcy

Przyznaję / nie przyznaję stypendium rektora dla
najlepszych studentów
w roku akademickim …................/……………..

………………………………………………
(data, podpis rektora)

