……………………

……………………., dnia ……………..

pieczęć uczelni

miejscowość

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w roku
akademickim ………/……… na kolejny ……… rok studiów w ramach:
☐ Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza (☐studia II stopnia
☐ Programu stypendialnego im. Stefana Banacha (☐studia I stopnia
1.

☐studia III stopnia)1

☐studia II stopnia

☐studia III stopnia)1

Dane osobowe:

1.1 Imię i Nazwisko 2:
1.3 Obywatelstwo 3:

1.2 Data i miejsce urodzenia
(miejscowość, państwo):
1.4 Nazwa i data ważności
dokumentu uprawniającego do
pobytu na terenie RP:

Informacje dotyczące kształcenia:
W trybie przewidzianym dla obywateli polskich:
☐art. 43 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym;
☐art. 43 ust. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym;
2.1 Przyjęcie na studia 4:
☐art. 43 ust. 5a ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.
☐Z pominięciem trybu przewidzianego dla obywateli polskich.
2.4 Średnia ocen
2.2 Kierunek studiów
2.3 Ukończony
z ukończonego
i wydział:
rok studiów:
roku studiów4:
2.5 Uzasadnienie
wniosku:
2.6 Stanowisko uczelni:
2.

Zgodnie z §13 ust.6 pkt1Rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 12 października 2006 r.
(Dz. U. Nr 190,poz. 1406) z późniejszymi zmianami w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów
i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych , stypendium może być cofnięte jeżeli
stypendysta podał nieprawdziwe informacje na podstawie których stypendium zostało przyznane.
Informujemy, że podane we wniosku dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia
i Wymiany Międzynarodowej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 28/30, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zgodnie z celami statutowymi. Posiada
Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do realizacji wniosku.

……….……………………………
podpis i pieczątka
upoważnionego pracownika uczelni

..…………............….……
podpis osoby wnioskującej

Do wniosku należy dołączyć:
 opinię promotora (nie dotyczy I stopnia studiów, w przypadku stypendystów kształcących się na studiach II stopnia –
opinię wyznaczonego przez uczelnię opiekuna naukowego)
 zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu roku studiów i rejestracji na kolejny rok;
 kopię dokumentu wymienionego w pkt 1.4;
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
1

właściwe zaznaczyć, 2 pisownia zgodna z pisownią w paszporcie;
uczelnia i potwierdza pieczęcią.

3

podać wszystkie posiadane obywatelstwa;

4

wypełnia

