załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium w ramach
Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego dla Polaków ze Wschodu w roku akademickim 2018/2019 – X edycja

/r.ak. 2018-2019 lub
semestr letni r.ak.
2018/2019

wniosek nr

kraj i miejscowość
pochodzenia:
dokument
poświadczający polskie
pochodzenie:
data rozpoczęcia studiów
i planowana data
ukończenia:

imię i nazwisko:
Karta Polaka / świadectwo
urodzenia/ inne

mm.rrrr

mm.rrrr

rok i stopień

zasada i tryb
studiowania:

posiadane wykształcenie:

Średnie / wyższe I
stopnia/ II stop[nia/ III
stopnia

nazwa uczelni:
kierunek:

stacjonarne

bez odpłatności i świadczeń stypendialnych / bez odpłatności i
świadczeniami stypendialnymi / jako stypendysta rządu RP / z
odpłatnością

równolegle studiuję:

nie studiuję/studiuję

e-mail:

nr telefonu:

Po co mi studia (uzasadnienie przyznania stypendium):

Do wniosku zostały dołączone następujące dokumenty (w formacie PDF) potwierdzające spełnianie wymagań określonych w
Regulamienie Programu
□ Program jest realizowany przez Fundację Wileńszczyzna z Partnerami Programu, o których mowa na stronie www Programu.
Wniosek dotyczy stypendium im. Stanisława Grabskiego dla Polaków ze Wschodu w roku akademickim 2018/2019 – X edycja

Oświadczenia Wnioskodawcy:
□ Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i akceptuję wszystkie jego postanowienia. Niniejszym oświadczam, że dane zawarte
we wniosku są zgodne z prawdą.

……………………………………………………………..
Podpis Wnioskodawcy

załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium w ramach
Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego dla Polaków ze Wschodu w roku akademickim 2018/2019 – X edycja

skany (wyłącznie w formacie PDF) dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w
Regulaminie

1.

skan dokumentu potwierdzającego polskie pochodzenie (Karta Polaka, świadectwo urodzenia itp.) - dotyczy
wszystkich studentów

2.

skan dokumentu tożsamości (paszport strona ze zdjęciem, dowód osobisty) - dotyczy wszystkich studentów

3.

skan potwierdzenia z uczelni (nazwa uczelni, kierunku, studia stacjonarne, zasady odpłatności i studiowania,
stopień) - dotyczy wszystkich studentów

4.

skan oświadczenia o planowanej aktywności w r.ak. 2018/2019 - dotyczy wszystkich studentów

5.

skan oświadczenia o aktywności w r.ak. 2017/2018 - dotyczy wszystkich studentów

6.

skan oświadczenia o sytuacji materialnej - dotyczy wszystkich studentów

7.

skan karty przebiegu studiów wraz z wykazem przedmiotów ujętych w programie studiów, ocen/zaliczeń, punktów
ECTS - dotyczy wyłącznie studentów powyżej I semestru I, II, III stopnia

8.
9.
10.

skan potwierdzenia z uczelni punktacji rekrutacyjnej i jej skali - dotyczy wyłącznie studentów I semestru I, II, III
stopnia
skan CV i listu motywacyjnego - dotyczy wyłącznie studentów I i II stopnia powyżej 30 roku życia oraz studentów III
stopnia
skan pozytywnej opinii promotora pracy wraz z informacją o harmonogramie dotychczas zrealizowanej i planowanej
do zrealizowania pracy doktorskiej- dotyczy wyłącznie studentów III stopnia

oświadczam, że w roku akademickim 2018/2019 chce, ale bez wsparcia stypendialnego ze względów finansowych nie jestem w
stanie:
1.

rozpocząć, kontynuować lub ukończyć na polskich uczelniach na terenie RP studiów ekonomicznych I, II lub III
stopnia albo studiów I lub II stopnia na kierunku ekonomia w wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku;

2.

zaliczyć do 01.10.2019 r. na ocenę pozytywną zajęć ujętych w programie jego studiów, które w przypadku studentów
I i II stopnia są przeliczane na punkty ECTS i wynoszą w skali roku akademickiego 60 punktów ECTS;

3.

uczestniczyć w wolontariacie, pracy studenckich kół naukowych w wymiarze 40 godzin w skali roku akademickiego
i kursach szkoleniowych z zakresu ekonomii w wymiarze 20 godzin w skali roku akademickiego.

oświadczam, że w roku akademickim 2018/2019 jako stypendysta Programu zobowiązuję się:
1

zaliczyć do 01.10.2019 r. na ocenę pozytywną zajęć ujętych w programie jego studiów, które w przypadku studentów
I i II stopnia są przeliczane na punkty ECTS i wynoszą w skali roku akademickiego 60 punktów ECTS;

2

uczestniczyć w wolontariacie, pracy studenckich kół naukowych w wymiarze 40 godzin w skali roku akademickiego
i kursach szkoleniowych z zakresu ekonomii w wymiarze 20 godzin w skali roku akademickiego.

……………………………
Podpis Wnioskodawcy

