……………………………………………….

Kutno, dnia ………………………………..

Nazwisko imię
…………………………………………..

…………………………………………………

Wydział

Rok, Kierunek

………………………………………………… studia stacjonarne / niestacjonarne ( * niepotrzebne skreślić)

Numer albumu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres stałego miejsca zamieszkania – telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WNIOSEK
O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI ………
Proszę o przyznanie mi stypendium rektora dla najlepszych studentów za:
(właściwe podkreślić)
a) wysoką średnią ocen*
b) osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Świadomy odpowiedzialności dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych (karami dyscyplinarnymi są: upomnienie,
nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w prawach studenta na okres do jednego roku, wydalenie z uczelni) i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń pomocy materialnej, oświadczam, że wszystkie podane informacje są
zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że mam zaliczony poprzedni rok studiów i nie jestem absolwentem studiów wyższych ( nie dotyczy absolwentów wyższych studiów zawodowych kontynuujących naukę na magisterskich studiach uzupełniających).

OŚWIADCZENIE
Świadomy/a odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej, zobowiązuje się do poinformowania Uczelni o przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów w innej Uczelni niż Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie oraz, że wszystkie dane w
nim zawarte są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Zapoznałem/am się z Regulaminem o przyznawaniu i ustalaniu wysokości pomocy materialnej dla studentów
WSGK przyznawanych w ramach dotacji Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego.
…………….…………………………………………
Data i podpis studenta ubiegającego się o pomoc materialną

……………………………………………………….
Data i podpis osoby sprawdzającej

* średnia ocen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Przyznaną kwotę stypendium proszę:

□ Przelać na moje konto bankowe nr ……………………………………..…………………………………
□ Zaliczyć na poczet zaległego, bieżącego lub przyszłego czesnego..………..…………………………………
__________________________________________________________________________
Potwierdzenie ww. średniej ocen oraz osiągnięć przez Dziekanat
………………………………………………..
Data, podpis i pieczęć

DECYZJA UKS

Wniosek rozpatrzono pozytywnie i przyznano:
Stypendium rektora dla najlepszych studentów w wysokości …………………………………….
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wniosek rozpatrzono negatywnie z powodu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………
Podpis przew. UKS

