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Nazwisko i imię/imiona student(a)/(ki)* (DUŻYMI LITERAMI) 

…………………………………………………………………………………………………… 
Adres stałego zameldowania 

…………………………………………………………………………………………………… 
Adres dla korespondencji (jeżeli inny niż adres zameldowania) 

 

                                        
      Nr PESEL studenta     Nr konta bankowego 
 

  ………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa i Oddział banku (DUŻYMI LITERAMI) 

 
Kierunek: Informatyka  Studia: stacjonarne I stopnia 
Rok rekrutacji: 2010  
Rok akademicki: 2010/2011      Semestr: 2                       Nr albumu (indeksu) 
 

Do wypełnienia  przy  składaniu wniosku  
        

Do Stypendialnej Komisji Konkursowej na WIEiK PK 

Proszę o przyznanie semestralnego stypendium studiów zamawianych na kierunku 

INFORMATYKA, realizowanych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki 
Krakowskiej. 

Oświadczam, że złożyłem „Deklarację przystąpienia do projektu”. 

Oświadczam, że wyraziłem zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Projekcie. 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania stypendiów i akceptuję jego 

postanowienia.  
 

Wniosek wpłynął dnia ……..………………….. 2011 r.                ……………………………………………… 
         Podpis wnioskodawcy 

……………………………………………….   

Podpis członka Komisji przyjmującego wniosek 

wypełnia Komisja Konkursowa                                            Kraków, dnia ………….……….… 2011 r. 

Wnioskodawca osiągnął wynik   ………….   punktów w konkursie i spełnia / nie spełnia * 
warunki konieczne określone w Regulaminie przyznawania stypendiów z Projektu.   

W oparciu o Regulamin Stypendialna Komisja Konkursowa wnioskuje / nie wnioskuje * 

do Dziekana WIEiK o przyznanie  stypendium.  

                                           ………………………………………..…………………. 
*   niewłaściwe skreślić                                                   Podpis przedstawiciela Stypendialnej Komisji Konkursowej 

      



 

 

Tabela 1  Obliczenie liczby K** 

Lp. Przedmiot 

Ocena w 

indeksie 
(liczbowa) 

Waga 

oceny 
(ECTS) 

L. pkt. za 

przedmiot 
(Ocena*waga) 

1. Zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki  4  

2. Język angielski  1  

3. Metodyka studiowania  1  

4. Analiza matematyczna i algebra liniowa  7  

5. Matematyka dyskretna  6  

6. Wstęp do programowania  11  

(Suma punktów za przedmioty 1-6)/30=K=  

 

Kwalifikacja na zajęcia wyrównawcze:   TAK/NIE* 

Uczestnictwo w 1 spotkaniu z przedstawicielem nauki lub przemysłu w semestrze  I  lub 

w kole naukowym:   TAK/NIE* 

Dodatkowe,  potwierdzone  osiągnięcia  związane z informatyką  (proszę dodać 

załącznik):  TAK/NIE * 

 

Potwierdzam podpisem prawdziwość powyższych danych.  

 

………………………………………………………. 

              podpis   studenta 

Załączniki : 

1. ………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………… 

 

 

* niewłaściwe skreślić 

** wypełnić z dokładnością do 3 miejsc po przecinku 

 

 


