WNIOSEK O UŻYCZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
w ramach programu „Studiuj z laptopem” na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

Data wypełnienia wniosku: …………….

DANE OSOBOWE WYPOŻYCZAJĄCEGO
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………….
Seria i nr dowodu osobistego:…………………………...… PESEL:………………………
Adres stałego zameldowania wraz z kodem:……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny wraz z kodem: …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu kontaktowego:……………………… E - mail:…………………………………
Kierunek studiów:……………………………………………………………………………..
Rodzaj studiów:………………………………………………………………………………..
Rok studiów:……………………………………………………………………………………
Nr albumu:…………………………………………………………………………………......
Potwierdzenie przez dziekanat
bezwarunkowego zaliczenia poprzedniego
roku1:………………………………………...
UZASADNIENIE WNIOSKU
(prosimy zaznaczyć właściwe uzasadnienie użyczenia sprzętu)
Załączniki:

A. Socjalne
B. Naukowe
C. Zdrowotne
D. Losowe

- zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego lub decyzję
wraz z uzasadnieniem odmowy przyznania takiego stypendium *
- zaświadczenie o średniej/punktacji2 ocen **
- zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności
- podanie (maks. 1 strona A4)

* Do czasu dostarczenia zaświadczenia o przyznaniu stypendium socjalnego (wg UAM - data z góry określona)
sprzęt zostaje użyczony warunkowo. Nie otrzymanie stypendium socjalnego obliguje do oddania przez
beneficjenta laptopa w terminie 14 dni od terminu przyznania /nieprzyznania stypendiów socjalnych przez UAM
w danym roku kalendarzowym.
**W przypadku studentów I roku studiów licencjackich i doktoranckich brane są pod uwagę wyniki
postępowania rekrutacyjnego na studia( weryfikowane przez komisję studencką programu „Studiuj z
laptopem”) .
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Nie dotyczy studentów i doktorantów I roku.
Punktacji w przypadku doktorantów.

Poniższe pola wypełnia Komisja

DECYZJA komisji studenckiej programu „Studiuj z laptopem” nr : ……………
Wymagane załączniki:

Liczba punktów
(wg wzoru)

A. Socjalne

-

B. Naukowe
C. Zdrowotne
D. Losowe

- zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności

zaświadczenie o pobieraniu stypendium
socjalnego lub decyzję wraz z uzasadnieniem
odmowy przyznania takiego stypendium
- zaświadczenie o średniej/punktacji3 ocen
- podanie (maks. 1 strona A4)
Suma:

Wzór obliczenia punktów:
A. Kryterium socjalne:
a) Dochód na członka rodziny do …………..
b) Dochód na członka rodziny do …………..
c) Dochód na członka rodziny powyżej…………
B. Kryterium naukowe:
a) Średnia/punktacja do .………
b) Średnia/punktacja do ……….
c) Średnia/punktacja powyżej ………..
C. Kryterium zdrowotne, stopień niepełnosprawności orzeczony przez
komisję lekarską):
a) - stopień znaczny: …………
b) - stopień umiarkowany: …………
c) - stopień lekki: …………
D. Kryterium losowe: ………….
Decyzją Komisji z dnia …………….… użycza się/nie użycza*** się sprzęt
komputerowy
na
okres
……………………………………………………………………….
Podpisy
członków
Komisji…………………………………….………………………..........
………………………………………………………………………….……………………….
………………………………………………………………………….……………………….
………………………………………………………………………….……………………….
………………………………………………………………………….……………………….
………………………………………………………………………….……………………….
*** - niepotrzebne skreślić
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Punktacji w przypadku doktorantów.

