Załącznik nr 11 do Regulaminu pomocy materialnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 20..../20....

↑ Imię Nazwisko

↑ Nr Indeksu
Rok:

↑ Kierunek studiów

↑ Rok studiów

↑ Wydział

System studiów:

↑Telefon kontaktowy

stacjonarne

niestacjonarne

Do Wydziałowej
Komisji
Stypendialnej

↑ Numer PESEL

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

↑Adres stałego zameldowania

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

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

↑Adres do korespondencji

↑Adres e-mail

Proszę o przyznanie mi stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 20....../20........ na podstawie
załącznika nr 1.
................................................................................

/podpis wnioskodawcy/

↓Proszę o przekazanie stypendium na mój osobisty rachunek bankowy:

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

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

↑Nazwa Banku i Oddział

Podpis

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań (Dz.
U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)1 oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)2 – aż do wydalenia mnie z Uczelni i konieczności zwrotu niesłusznie
pobranych środków finansowych oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UKSW.

Warszawa, dn. .............................................

......................................................
podpis doktoranta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego danych osobowych zawartych we wniosku o
świadczenia pomocy materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z późn. zm.) w zakresie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium dla najlepszych doktorantów.

Warszawa, dn. .............................................

......................................................
podpis doktoranta

↓Wypełnia pracownik Działu Pomocy Materialnej dla studentów:
Adnotacje urzędowe: .....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

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

Data złożenia wniosku

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

pieczątka i podpis pracownika
1

Uzasadnienie wniosku:
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
................................................................................

/podpis wnioskodawcy/

DECYZJE – wypełnia komisja
Wydziałowa Komisja Stypendialna przyznaje następujące świadczenia:
Stypendium dla najlepszych doktorantów od dnia ................ do dnia ................ w wysokości: ................zł
PODSUMOWANIE LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW NA PODSTAWIE ZAŁ. NR 1:
Liczba uzyskanych punktów:
Ocena osiągnięć w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz aktywności naukowej podczas ostatniego
roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich

Data: ..............................

Ocena postępów w pracy
naukowej

Przewodniczący Komisji:

Podpisy członków Komisji: ......................................

Łączna liczba
punktów

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

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

Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznaje następujące świadczenia:1
Stypendium dla najlepszych doktorantów od dnia ................ do dnia ................ w wysokości: ................zł
PODSUMOWANIE LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW NA PODSTAWIE ZAŁ. NR 1 ORAZ ODWOŁANIA:
Liczba uzyskanych punktów:
Ocena osiągnięć w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz aktywności naukowej podczas ostatniego
roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich

Data: ..............................

Przewodniczący Komisji:

Podpisy członków Komisji: ......................................

1

Ocena postępów w pracy
naukowej

Łączna liczba
punktów

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

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

Wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna tylko w przypadku złożenia odwołania.
2

