
 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

im. Jana i Jedrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy studiujących na kierunkach objętych Projektem pt. ,,Studia inżynierskie 

gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy”, nr POKL.04.01.02-00-166/11 
 

 

                                                                                       

 

Imię                   

Nazwisko                   

Adres do korespondencji: 
 

 

Wydział: Kierunek: 

Nr albumu: Rok studiów: Semestr: 

Adres mailowy: Numer telefonu: 

Nazwa Banku:  

Nr konta bankowego:                           

 

Data wpływu wniosku: 

 

 

 

UCZELNIANA KOMISJA STYPENDIALNA 
 

 

Wnioskuję o przyznanie stypendium motywacyjnego na rok akademicki ……………………… na 

podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów/na podstawie wyników w nauce* za 

……………… rok studiów 

1. Liczba punktów procentowych uzyskanych w postępowaniu klasyfikacyjnym na określony 

kierunek objęty Projektem zgodnie z uchwałą Senatu nr 10/326 z dnia 21.04.2010 r. w sprawie 

zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I i II stopień studiów w roku akademickim 
2011/2012 

X 

2. Średnia ocena za poprzedni rok studiów z wszystkich przedmiotów i ich form objętych planem 

studiów 
 

3. Rejestracja na kolejny rok akademicki najpóźniej w dniu 1 października każdego roku  

TAK/NIE 
 

4. Dodatkowe punkty za zaliczenie zajęć wyrównawczych (po 0,25) za każdy zaliczony 
przedmiot, oddzielnie za I i II semestr (maks. 1,0) 

 

                    Średnia ocena ( 2 + 4)  

 

     ……………………………….. 
         Czytelny podpis studenta 

Podpis osoby przyjmującej wniosek   …………………….............. 

*/ niepotrzebne skreślić 

 



 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

im. Jana i Jedrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy studiujących na kierunkach objętych Projektem pt. ,,Studia inżynierskie 

gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy”, nr POKL.04.01.02-00-166/11 
 

 

                                                                                       

 

DECYZJA UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Student złożył wniosek w terminie (TAK/NIE)  

Student złożył komplet załączników  (TAK/NIE)  

Student spełnia / nie spełnia* wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie 
przyznawania stypendium motywacyjnego UTP konieczne do przyznania stypendium (jeżeli nie 

spełnia - podać dlaczego) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Dodatkowe informacje związane z ustaleniem miejsca rankingowego wnioskodawcy w przypadku 
stwierdzenia jednakowej liczby punktów procentowych*/średniej oceny za semestr*  

Kryterium pomocniczym na I rok staje się średnia liczba punktów ze świadectwa dojrzałości*/arytmetyczna 

wszystkich ocen*, na II rok studiów staje się średnia ocena z matematyki za I i/lub II semestr, na III i IV – 
średnia ocena za okres studiów poprzedzający rok, na który student składa wniosek 

 

 

Miejsce studenta na liście rankingowej na podstawie uzyskanej liczby punktów 

procentowych/średniej ocen i/lub za udział w zajęciach wyrównawczych 
 

Liczba stypendiów limitowych na kierunku   

 

  

PRZYZNANO 

STYPENDIUM MOTYWACYJNE 

 

na okres od …………………………. 

do…………………………………….    

począwszy od ……………………….. 

  
NIE PRZYZNANO STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO 

Przyczyny nieprzyznania stypendium: 

 Niedopełnienie wymagań formalnych  

 Zbyt mała liczba punktów %  

 Zbyt niska suma/średnia ocen i dodatkowe punkty za 
zajęcia wyrównawcze 

 Miejsce na liście rankingowej poza limitem stypendiów na 

danym kierunku 

 Inna (podać jaka)  

 

 

 

…………………………………………….. 

podpis Przewodniczącego UKS 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia  ……………………  2012 r. 
 

*niepotrzebne skreślić 


