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WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO FUNDACJI INFOLET MŁODZI W IT
Na rok akademicki: ………………………….

UZASADNIENIE WNIOSKU:
Wnioskujący proszony jest o uzupełnienie osiągnięć wg poniższych wskazówek oraz potwierdzenie
danego osiągnięcia. Każde osiągnięcie zostanie przeliczone na punkty – zgodnie kryteriami zawartymi
w regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń materialnych przez Fundację Infolet – Młodzi w
IT.
Średnia ocen z ostatniego semestru
Wskazówki dotyczące potwierdzenia danego osiągnięcia:
PUBLIKACJE: autorstwo czy współautorstwo publikacji, nazwisko autora, tytuł publikacji (artykułu, referatu,
rozdziału, książki), miejsce publikacji (nazwa czasopisma, tytuł książki), rodzaj publikacji, rodzaj publikacji, data
publikacji, numer ISBN, ISSN, ISAN (jeżeli został nadany)
OPRACOWANIE REFERATU, PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ – KONFERENCJE, SYMPOZJA, SESJE NAUKOWE:
autorstwo czy współautorstwo referatu/posteru, tytuł, data i miejsce wygłoszenia referatu, prezentacji, krótki
opis.
KONKURSY BRANŻOWE, FESTIWALE, OLIMPIADY WIEDZY BRANŻOWEJ: nazwa i rodzaj konkursu, festiwalu,
olimpiady, organizator wydarzenia, data i miejsce, rezultat udziału (miejsce medalowe lub zakwalifikowanie
się do finału).
DZIAŁALNOŚĆ W KOŁACH I ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĄZANYCH Z BRANŻĄ IT: nazwa organizacji
lub koła naukowego, okres działalności, charakter podejmowanych działań, rezultaty działań.
BLOG O TEMATYCE IT: adres www, data założenia, autorstwo/współautorstwo postów
WOLONTARIAT – DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ: nazwa organizacji, okres działalności, charakter podejmowanych
działań, rezultaty działań.
Uwaga: każde osiągnięcie powinno zostać potwierdzone pieczęcią i podpisem prodziekana ds. dydaktycznych i
studenckich, opiekuna koła naukowego, organizatora konkursów i festiwali, itp. Osiągnięcia nie posiadające
oficjalnego potwierdzenia także będą przeliczane na punkty, jednak w ostatecznym rankingu będą miały
niższą wagę od osiągnięć potwierdzonych.

Opis osiągnięcia:

Potwierdzenie osiągnięcia:

(należy podać wszystkie wymagane informacje)

DODATKOWE INFORMACJE:
Czy na dzień składania wniosku student:
- pobiera stypendium naukowe od innych podmiotów
- jest zawieszony w prawach studenta
- jest skreślony listy studentów
- powtarza rok
- przebywa na urlopie dziekańskim
- ma zaległe egzaminy z poprzedniego roku
- toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne lub karne
- był karany

TAK

NIE

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu
pobranej pomocy materialnej oświadczam, że podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze
stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zmianami) w
celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji niniejszego wniosku.

………………………………………….
(data i podpis studenta)

