Projekt „Studiuj informatykę na UWM”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego
Imię i Nazwisko:

Kierunek studiów:

Adres stałego zameldowania:
Adres do korespondencji:

Adres e-mail:

PESEL

Telefon:

Numer albumu:
Komisja Stypendialna
Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

Proszę o przyznanie stypendium motywacyjnego na semestr zimowy w roku akademickim 2013/14 w ramach
projektu „Studiuj informatykę na UWM” na warunkach określonych Regulaminem Stypendialnym.
Nazwa przedmiotu

Język obcy
Wychowanie fizyczne
Przedmiot humanizujący
Programy użytkowe
Analiza matematyczna
Matematyka dyskretna
Grafika inżynierska
Programowanie
strukturalne
Architektura i organizacja
komputerów
Szkolenie BHP
Ochrona własności
intelektualnej
Szkolenie z ochr. śr. i rozw.
proekol.w kontekście inf.

Razem

Liczba
punktów
ECTS

Ocena z
ćwiczeń

Ocena z egzaminu
I termin

II termin

III termin

Średnia ocena
z danego
przedmiotu

Iloczyn oceny i
punktów ECTS

2
1
2
3
5
5
3
6
3
0,5*
0,25*
2
32

*Nie sumuje się punktów ECTS za zaliczenia bez oceny.
**Średnią ważoną należy podać z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Razem
Średnia
wartość
ważona

**

Projekt „Studiuj informatykę na UWM”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Jednocześnie oświadczam, że:
W roku akademickim 2012/13 podjąłem studia na kierunku informatyka.
Nie pobieram stypendium motywacyjnego na innym kierunku zamawianym.
Nie ubiegam się o stypendium motywacyjne na innym kierunku zamawianym.
Nie otrzymuję pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
5. Nie pobieram stypendium za wyniki w nauce z innego źródła ze środków publicznych,
zarówno krajowych jak i wspólnotowych.
1.
2.
3.
4.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie
danych osobowych – Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883.

Proszę o dokonanie przelewu kwoty przyznanego stypendium na konto, którego jestem właścicielem:

Olsztyn, dnia ...............................

..............................................................
(podpis Wnioskodawcy)

Wypełnia pracownik przyjmujący wniosek
Data przyjęcia wniosku ………………………………………………………...
Podpis osoby przyjmującej wniosek……………….……………………………

