Załącznik nr 1b
do Regulaminu przyznawania
pomocy materialnej dla studentów Uczelni ASBIRO
z dnia 01.10.2020r.
Łódź, dnia ………………………….

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH
STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI …………….
Nazwisko studenta:
Kierunek studiów:
PESEL
Tryb studiów:

................................................. Imiona ............................................
.................................................Nr albumu .................................
.................................................Telefon
……………………..
stacjonarne/niestacjonarne* Rok studiów: .............Semestr: ..................

POTWIERDZAM PRAWDZIWOŚĆ DANYCH
Data złożenia wniosku....................... Podpis pracownika Rektoratu........................................
**

I.

PROSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA PODSTAWIE :
□ wysokiej średniej ocen (powyżej 4,75) – uzasadnienie wniosku Załącznik nr 1
□ wysokich osiągnięć sportowych – uzasadnienie wniosku Załącznik nr 2
□ osiągnięć naukowych/artystycznych – uzasadnienie wniosku Załącznik nr 3
II. OŚWIADCZENIA STUDENTA:
OŚWIADCZAM, ŻE:
- jestem świadomy, iż studiując na więcej niż jednym kierunku studiów (niezależnie od tego, czy są to kierunki na jednej,
czy na różnych uczelniach) mogę otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym,
wskazanym przeze mnie kierunku.
- Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK w zw. z § 6 KK, iż kto składając
oświadczenie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, że złożone przeze mnie oświadczenia są zgodne z
prawdą.

III.

OŚWIADCZENIE DT. WYPŁATY STYPENDIUM
W przypadku przyznania mi stypendium, proszę o dokonanie przelewów stypendium na poniżej wskazany
rachunek bankowy, bądź też w przypadku upływu terminu opłaty za czesne, wyrażam zgodę na przekazanie
tegoż stypendium na regulowanie powstałych zaległości.
Nazwa właściciela rachunku:........................................................................................................
Nazwa Banku: .............................................................................................................................
Nr rachunku:

□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
.........................................................

*

Niepotrzebne skreślić

*

Właściwie zaznaczyć znakiem X

1
Uczelnia ASBIRO ul. Milionowa 12 93-193 Łódź

(podpis osoby ubiegającej się o stypendium)

Załącznik nr 1 do wniosku o stypendium Rektora

UZASADNIENIE WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
na podstawie wysokiej średniej ocen :
WYPEŁNIA REKTORAT:

Arytmetyczna średnia ocen liczona z ocen ze wszystkich przedmiotów, które student powinien zaliczyć na
ocenę zgodnie z planem studiów i programem kształcenia
(z uwzględnieniem również ocen
niedostatecznych) oraz organizacją roku akademickiego ………………… wynosi:

Ww. średnia arytmetyczna liczona jest z jednego / dwóch semestrów w roku akademickim ….
Student zaliczył semestr I/II/III/IV/V* i uzyskał wpis na kolejny semestr w roku akad. 20../20..
………………………….(proszę podać termin zaliczenia semestru) .

…………………………
data

………………… ……………………………………...
imię i nazwisko, podpis pracownika rektoratu

pieczęć uczelni

......................................................
(podpis osoby ubiegającej się o stypendium)
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UZASADNIENIE WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
na podstawie wysokich osiągnięć sportowych
Wyniki sportowe, osiągnięte przez studenta we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w poprzednim
roku akademickim: …………., w okresie od 1 października ……. r. do 30 września ……… r.
(od najwyższego wyniku):
l.p

Nazwa, rodzaj, miejsce zawodów

Wyniki miejsce

Drużyn
owo/in
dywidu
alnie

Jako
reprezentant
Uczelni
Asbiro

Czy dołączono
odpowiednie
zaświadczenie
(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

1
2
3
4
5
6
7

.......................................................
(podpis osoby ubiegającej się o stypendium)
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