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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: 2011  
Rok akademicki: 2014/2015      Semestr: 7                       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 ……..………………….. 2014 r.                ……………………………………………… 
         Podpis wnioskodawcy 

……………………………………………….   

Podpis członka Komisji przyjmującego wniosek 

wypełnia Komisja Konkursowa                                            Kraków, dnia ………….……….… 2014 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 

liczbowa w 

indeksie 

Waga 

oceny w 

ECTS 

Liczba punkt. za 

przedmiot (ocena 

* waga) 

1 Sztuczna Inteligencja  5  

2 Komputerowa analiza danych  5  

3 Komputerowe systemy sterowania  5  

4 UML i jego zastosowania  5  

5 Przetwarzanie rozproszone i równoległe  5  

6 Inżynieria systemów informatycznych  5  

7 Techniki internetowe  5  

8 Systemy odporne na błędy  5  

9 Kurs naukowo - techn. języka angielskiego  6  

10 Kurs CISCO*  3-6  

(Suma punktów za przedmioty 1-10)/(suma wag w ECTS 1-10)=K=  

*Ocena za kurs CISCO w sem. 6 jest średnią arytmetyczną ocen z części 3 i 4 kursu.  

Osoby, które nie zaliczyły na ocenę 4. części, biorą ocenę z części 3. z wagą 3  

(odpowiednią wagę należy wziąć w kółko) 

Uczestnictwo w „k” spotkaniach z przedstawicielami nauki lub przemysłu w semestrze  6  lub 

w kole naukowym:   TAK/NIE* 

Uczestnictwo w Kursie CISCO:   TAK/NIE* 

Dodatkowe,  potwierdzone  osiągnięcia  związane z informatyką  (proszę dodać załącznik):  

TAK/NIE * 

Potwierdzam podpisem prawdziwość powyższych danych. 

  

………………………………………………………. 

Załączniki:        podpis   studenta 

1. ………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………… 

* niewłaściwe skreślić                                ** wypełnić z dokładnością do 3 miejsc po przecinku 


