Załącznik Nr 2 do Regulaminu

KOMISJA STYPENDIALNA DS. KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2010-2014
PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ELBLĄGU
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO
ZA WYNIKI W NAUCE
NA KIERUNKU ZAMAWIANYM: …………………………………………...................
NUMER
ALBUMU

ROK
STUDIÓW

ROK
AKADEMICKI

……………

……………

..….… / .…..…

PESEL

INSTYTUT: POLITECHNICZNY
KIERUNEK:………………………………, SPECJALNOŚĆ………………………………..….…
NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA …………………………………………………………………
ADRES
ZAMIESZKANIA

……………………………

-

………….………

ulica/miejscowość

poczta

TELEFON
KONTAKTOWY

Student I roku studiów
Liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji ……………………………………….*
Student II, III, IV roku
Średnia ocen za poprzedni rok akademicki *)……………………………………….
Dodatkowe zajęcia odbywane przez studenta w trakcie trwania roku
akademickiego.............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
NUMER KONTA BANKOWEGO STUDENTA

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyraŜam zgodę
na przetwarzanie przez PWSZ w Elblągu danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

…..…………………………….……….
data i podpis sekretarza Komisji

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

* wypełnia pracownik Dziekanatu

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblagu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg; Tel. + 55 239 88 50, fax + 55 239 88 52
www.pwsz.elblag.pl

DECYZJA
KOMISJI STYPENDIALNEJ DS. KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 20010-2014
1. Komisja Stypendialna ds. Kierunków Zamawianych 2010-2014 po rozpatrzeniu wniosku oraz
na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce dla
studentów PWSZ w Elblągu realizujących kształcenie w ramach projektu: „InŜynier dla

regionu – program zwiększenia liczby absolwentów kierunków: mechanika
i budowa maszyn, ochrona środowiska, budownictwo” na posiedzeniu w dniu
................................... 1)
1) przyznała stypendium za wyniki w nauce w wysokości 1 000 zł/mies.
w roku akademickim ………………… na okres od dnia ………….. do dnia ………………,
2) nie przyznała stypendium za wyniki w nauce z powodu:
a) nie zakwalifikowania się do liczby ……… najlepszych studentów danego roku studiów
w ramach kierunku zamawianego,
b) inne …………………………………………………………………………………..
Podpisy członków Komisji:
.........................................................

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

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

przewodniczący Komisji

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

Decyzja Rektora
Rektor po rozpatrzeniu odwołania w dniu ............................. postanawia: 1)

1. utrzymać w mocy decyzję Komisji Stypendialnej ds. Kierunku Zamawianego 2010-2014
2. uchylić decyzję Komisji Stypendialnej ds. Kierunku Zamawianego 2010-2014 i orzec: .
……………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………
data i podpis Rektora
1)

właściwe zakreślić

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblagu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg; Tel. + 55 239 88 50, fax + 55 239 88 52
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