Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej studentów

Data przyjęcia wniosku: __________________
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI …………………..
Imię, nazwisko _____________________________________________________________________________________________
PESEL __________________________ tel. kontaktowy __________________________ e-mail ____________________________
Adres ____________________________________________________________________________________________________
Wydział ___________________________________________Kierunek _______________________________________________
Rok studiów ________________ nr indeksu _____________________ Tryb studiów:

stacjonarny

niestacjonarny

Nr konta bankowego, na który należy przekazać stypendium:

Rodzaj aktywności naukowej w roku kalendarzowym* ………………….
obowiązek poświadczenie opiekuna Koła naukowego bądź opiekuna pracy wraz z dołączonym spisem publikacji
Zaznacz lub
Punkty***
Rodzaj osiągnięć – uwzględnia się sumę
wpisz

Publikacje naukowe (jakie?):
I

Aktywność
naukowa

Wydrukowane publikacje naukowe w czasopiśmie
posiadającym IF ≥ 2,00 – (20 pkt)
Wydrukowane publikacje naukowe w czasopiśmie
posiadającym IF < 2,0 – (15 pkt)
Wydrukowane publikacje naukowe w czasopiśmie innym1

Wypełnić według wzoru
zamieszczonego na stronie
internetowej UMB

Komunikaty zjazdowe – streszczenia2

Średnia ocen oraz rodzaj aktywności sportowej i artystycznej z poprzedniego roku akademickiego
II

Średnia
ocen

Rodzaj osiągnięć – uwzględnia się średnie

Wpisz średnią
ocen

Punkty***

Zaznacz lub
wpisz

Punkty***

Średnia ocen od 4,0**
Rodzaj osiągnięć – uwzględnia się jedno najwyższe
osiągnięcie
I stopnia – Indywidualne–(20 pkt); Zespołowe – (18 pkt)

III

Aktywność
sportowa

Na podstawie list z
dziekanatu

Wypełnić według wzoru
zamieszczonego na stronie
internetowej UMB

II stopnia – Indywidualne– (17 pkt); Zespołowe – (15 pkt)
III stopnia – Indywidualne– (14 pkt); Zespołowe – (12 pkt)
IV stopnia – Indywidualne–(10 pkt); Zespołowe – (8 pkt)

Rodzaj osiągnięć – uwzględnia się jedno najwyższe
osiągnięcie
Nagrody uzyskane w konkursach (jakie?):

Zaznacz lub
wpisz

I – II miejsce w konkursie międzynarodowym – (20 pkt)
III – IV miejsce w konkursie międzynarodowym – (15 pkt)

Punkty***

Wypełnić według wzoru
zamieszczonego na stronie
internetowej UMB

I – II miejsce w konkursie krajowym – (10 pkt)

IV

Inna
III – IV miejsce w konkursie krajowym – (5 pkt)
Poświadczenie Działu Spraw
Studenckich

Praca na rzecz organizacji studenckich
zarejestrowanych w UMB:
przewodniczący (10 pkt)
vice-przewodniczący (5 pkt)
sekretarz (5 pkt)

SUMA (łączna liczba punktów z ww. rodzajów osiągnięć):
Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku
przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Podpis wnioskodawcy: …………………………..……….
1 – wydrukowane publikacje naukowe w czasopiśmie innym: za pierwszą publikację – 10 pkt, za drugą – 8 pkt i za każdą kolejną – 5 pkt
2 – komunikaty naukowe – streszczenia: za pierwsze streszczenie – 3 pkt, za drugie – 2 pkt i za każde kolejne – 1 pkt
* – publikacja w roku akademickim 2012/2013 = rok kalendarzowy 2011; rok akademicki 2013/2014 = rok kalendarzowy 2012;
rok akademicki 2014/2015 = rok kalendarzowy 2013; rok akademicki 2015/2016 = rok kalendarzowy 2014, itd.
** – średnia ocen wzrasta co 0,05 o 1 punkt (zakończona na jednolitej punktacji): np 4,00 = 4 pkt; 4,05 = 5 pkt; 4,10 =6 pkt, itd.
*** wypełnia komisja

