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Numer sprawy: 	Wrocław, dnia 
Imię i nazwisko: 
Nr albumu: 

Wydział: 
Kierunek:  
System studiów: 
Stopień studiów: 
Rok studiów: , semestr: 

E-mail: 
PESEL: 

Nr konta bankowego studenta: 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
na semestr akad. 


Piastowane funkcje w organach Samorządu, organizacjach studenckich, agendach kultury 
i kołach naukowych



Wyróżniająca się działalność w Samorządzie Studenckim lub Uczelnianych Organizacjach Studenckich:
Przedsięwzięcia zorganizowane jako główny koordynator




Pomoc przy przedsięwzięciach:

  


Osiągnięcia i aktywność naukowa studenta:
  

Opinie potwierdzające w/w osiągnięcia należy wpisać na odwrocie wniosku



Uzupełniające dane osobowe kandydata do stypendium
PESEL

Data i miejsce urodzenia

Imiona rodziców

NIP:

Adres stałego zamieszkania (stałego zameldowania)
Ulica, nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon

Dokładny adres urzędu Skarbowego: 
Dane do wypłaty stypendium
Nazwa Banku

Nr rachunku bankowego

Oświadczam, że:
Średnia ocen upoważnia / nie upoważnia* mnie do starania się o stypendium za wyniki w nauce
Jestem dodatkowo zatrudniony / Nie jestem dodatkowo zatrudniony na Politechnice Wrocławskiej** 
Uzyskałem / nie uzyskałem* wpis na semestr 
(wypełnić, jeżeli kwestia wpisu została jednoznacznie wyjaśniona)
                                                              potwierdzenie z dziekanatu:                             ………………………………………        
Wyrażam zgodę na kandydowanie do stypendium naukowego z  własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej oraz na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do obsługi kwalifikacji oraz wypłaty w/w stypendium
Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz zdjęcia na stronach internetowych Politechniki Wrocławskiej oraz w gablocie Prorektora ds. Studenckich wśród grona osób, które otrzymały stypendium. 
*- niepotrzebne skreślić (uzyskałem / nie uzyskałem)
**- niepotrzebne skreślić – dotyczy umów zlecenie, o dzieło, stałych, itp.




Wrocław, dn. ..................... 20........ r. ……..……………………….....................................................................................
Czytelny podpis studenta 




Data przyjęcia kompletnego wniosku i podpis pracownika .................................




Wnioskuje o przyznanie stypendium naukowego z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej oraz potwierdzam zaangażowanie studenta/tki ……………………
(imię nazwisko)		
Opinia o działalności  studenta/tki:     ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………
(podpis wnioskodawcy)		

Wnioskuje o przyznanie stypendium naukowego z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej oraz potwierdzam zaangażowanie studenta/tki ……………………
(imię nazwisko)		
Opinia o działalności  studenta/tki:     ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………
(podpis wnioskodawcy)		




Wnioskuje o przyznanie stypendium naukowego z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej oraz potwierdzam zaangażowanie studenta/tki ……………………
(imię nazwisko)		
Opinia o działalności  studenta/tki:     ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Wystarczy jeden wnioskodawca, aby wniosek był ważny. Wnioskować mogą: Rektor, Dziekani, Zarząd Parlamentu Studentów, Władze podmiotów zarejestrowanych w Dziale Studenckim, opiekunowie kół naukowych 
 
 …………………………
(podpis wnioskodawcy)		

Wniosek proszę drukować dwustronnie


