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................................................................................................. 
(imię i nazwisko studenta) 

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

(adres zamieszkania, telefon) 

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

 

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

(obywatelstwo) 
 

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

(nr albumu studenta) 
 

........................................................................... 
(rok i kierunek studiów) 

 
 

Nr            
konta  

  -     -     -     -     -     -     

             

 

W N I O S E K 

o przyznanie stypendium motywacyjnego na studiach pierwszego stopnia 
 

odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu 
konkursowego „WEKTOR – Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego oraz Rozwój Kierunków Kluczowych – 

uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK   w Toruniu ”  

 
Uprzejmie proszę o przyznanie Stypendium w semestrze zimowym/letnim1 roku akademickiego ……………….. 
 
CZĘŚĆ A - Informacja o dotychczasowym przebiegu kształcenia na studiach wyŜszych – wypełnia student 
 

                                                           
1 niepotrzebne skreślić 

Data wpłynięcia wniosku:  
 
Pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek: 
 
 
 
 

  

 Studia na kierunku zamawianym Inne studia odbywane przez studenta 
Nazwa uczelni 
 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 

  

Kierunek studiów    
Forma i poziom studiów stacjonarne studia I stopnia   
Data rozpoczęcia studiów    
Liczba zaliczonych semestrów    
Urlopy od zajęć  
 

   

Powtarzanie roku/semestru 
 

   

Studia w innej uczelni w ramach 
programu wymiany studentów 
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    CZĘŚĆ B – Informacje o wynikach kształcenia – wypełnia dziekanat  

 
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ C - Informacje o otrzymywanych stypendiach na studiach wyŜszych – wypełnia student 

 
CZĘŚĆ D – Udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu – wypełnia dziekanat 

Liczba godzin planowana Liczba godzin odbyta 
Lp. Rodzaj zajęć 

ogółem 
sem. 

I 
sem. 

II 
sem. 
III 

sem. 
IV 

sem. 
V 

sem. 
VI 

sem. 
VII 

ogółem sem. 
I 

sem. 
II 

sem. 
III 

sem. 
IV 

sem. 
V 

sem. 
VI 

sem. 
VII 

1. Zajęcia 
wyrównawcze             
z fizyki 

 
 

 
             

2. Zajęcia 
wyrównawcze             
z matematyki 

 
 

 
             

3. Zajęcia 
fakultatywne 

                

4. Zajęcia 
podnoszące 
atrakcyjność 
kształcenia 

 

 

 

             

 
 
 
 

Oświadczam, Ŝe:  

- zapoznałem (-am) się z Regulaminem przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego 
przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego „WEKTOR – Wzrost Efektywności Kształcenia 
Technicznego oraz Rozwój Kierunków Kluczowych – uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu ” 

- podane wyŜej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 
 

1. Wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia |_|_|_| 

2. Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym 
 

|_|,|_|_| 

3. 
Średnia ocen  z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w semestrze poprzedzającym  przyznanie 
Stypendium 

 
|_|,|_|_| 

 

4. Średnia ocen uzyskanych w zaliczonych  semestrach studiów |_|,|_|_| 
 

 
 

(Data, pieczątka i podpis pracownika dziekanatu) 

Miejsce pobierania stypendium Rodzaj stypendium Okres pobierania 
nazwa Uczelni kierunek 

motywacyjne EFS 
 

   

za wyniki w nauce 
 

   

Ministra 
 

   

Marszałka 
 

   

Fundowane 
 

   

Inne  
 

   

 
 

(Data, pieczątka i podpis pracownika dziekanatu) 
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Pouczenie: podanie nieprawdziwych danych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego i odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365)  

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

                                   (podpis studenta)  
Wyjaśnienia: 
 
CZĘŚĆ A - Informacja o dotychczasowym przebiegu kształcenia na studiach wyŜszych – wypełnia student 
 
W tej części naleŜy podać informacje o wszystkich studiach wyŜszych odbywanych przez studenta - zarówno w Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu jak i w innych uczelniach wyŜszych, niezaleŜnie czy student je ukończył czy nie, czy studiuje 
równolegle czy teŜ przerwał kształcenie. 
Forma studiów – stacjonarne, niestacjonarne 
Poziom studiów – I stopnia, II stopnia 
Urlopy od zajęć – student, który nie korzystał z urlopów wpisuje słowo „NIE”, student, któremu w trakcie studiów udzielono 
urlopu wpisuje okres przez jaki przebywał na urlopie np. 1.X.2009 r. – 30.IX.2010 r. 
Powtarzanie semestru/roku – student, który nie powtarzał semestru roku wpisuje słowo „NIE”, student powtarzający wpisuje, 
który semestr /rok powtarzał np. „Semestr III w roku akademickim 2009/2010” 
Studia w innej uczelni w ramach programu wymiany studentów – student, który nie odbywał części studiów w innej uczelni 
w ramach programów wymiany studentów wpisuje słowo „NIE”, student, który odbywał część studiów w innej uczelni w ramach 
programów wymiany studentów wpisuje: datę wskazującą okres odbywania studiów w innej uczelni, nazwę uczelni, nazwę 
programu, w ramach którego nastąpiła wymiana oraz liczbę godzin zajęć podnoszących atrakcyjność kształcenia, w których nie 
uczestniczył w związku z odbywaniem studiów w innej uczelni.  
 
 
CZĘŚĆ B – Informacje o wynikach kształcenia – wypełnia dziekanat 
 
Wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia ustala się zgodnie z zasadami przyjęć określonymi w 
obowiązującej w danym roku uchwale Senatu UMK w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów. NaleŜy 
wypełnić jeśli student ubiega się o przyznanie Stypendium na  pierwszy lub drugi semestr studiów. 
Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym - naleŜy wypełnić jeśli student ubiega się o 
przyznanie Stypendium na pierwszy semestr studiów. 
Średnia ocen  z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w semestrze poprzedzającym  przyznanie Stypendium – wpisywana jest 
jako średnia arytmetyczna - liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - wszystkich ocen  z egzaminów i zaliczeń 
uzyskanych w semestrze poprzedzającym  przyznanie Stypendium 
Średnia ocen uzyskanych w zaliczonych  semestrach studiów –  wpisywana jest jako średnia arytmetyczna liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. NaleŜy wypełnić jeśli student ubiega się o przyznanie Stypendium na dalszy niŜ 
drugi semestr studiów. 
 
CZĘŚĆ C - Informacje o otrzymywanych stypendiach na studiach wyŜszych – wypełnia student 
 
W tej części naleŜy podać informacje o wszystkich otrzymywanych przez studenta stypendiach – takŜe na kierunkach 
zamawianych - ze wskazaniem uczelni oraz kierunku, na którym pobierane jest stypendium i okresu pobierania stypendium. 
Student, który nie otrzymuje danego stypendium wpisuje słowo „NIE”. W przypadku otrzymywania przez studenta stypendium 
fundowanego naleŜy dodatkowo wpisać fundatora stypendium. W przypadku pobierania przez studenta innego stypendium naleŜy 
dodatkowo wpisać jego rodzaj.  
 
CZĘŚĆ D – Udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu – wypełnia dziekanat 
 
W tej części naleŜy podać informacje o planowanej i zrealizowanej przez studenta na danym kierunku zamawianym liczbie 
godzin  zajęć wyrównawczych z fizyki, z matematyki, zajęć fakultatywnych oraz zajęć podnoszących atrakcyjność kształcenia 
 
 
W sytuacji gdy w którejkolwiek części wniosku zabraknie miejsca naleŜy dołączyć osobną kartkę, wg wzoru z wniosku z 
podpisem odpowiednio studenta lub pracownika dziekanatu oraz datą.  
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