Wniosek sporządzono:

Wniosek otrzymano:

(miejscowość, data)

(miejscowość, data)

Wniosek o stypendium
Wniosek składany ponownie: TAK

NIE

I.

Informacje o Wnioskodawcy

1.

Dane Wnioskodawcy (imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, telefon, e-mail)

2.

Jednostka, z którą związany jest Wnioskodawca (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail, www)

3.

Zajmowane stanowisko w jednostce (w przypadku studentów podać rodzaj i rok studiów)

II.

Informacje o stypendium

1.

Cel / przeznaczenie stypendium (np. studia w AGH, bądź innej uczelni wyższej, nauka
w szkole, na kursie, odbycie stażu, szkolenia, wykonanie pracy licencjackiej, inżynierskiej,
magisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej, przygotowanie się do konkursu itp.)

2.

Czas i miejsce trwania stypendium

3.

Powód ubiegania się o stypendium (powody wskazujące na potrzebę wsparcia wniosku
przez Fundację dla AGH)

4.

Sugerowana kwota stypendium

5.

Sugerowany sposób wypłaty stypendium
Jednorazowa wypłata
Wypłata przyznana na określony czas:
Dane rachunku bankowego beneficjenta:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Nazwa banku
Nr rachunku bankowego

(podać jaki)

III.

Kosztorys

1.

Preliminarz kosztów
Lp.
1

1

Treść

Planowane koszty

2

3

Przewidywane koszty (wyszczególnić)

Koszty ogółem
2

Źródła finansowania:
1/ Wkład własny
2/ Dotacja MNiSW
3/ Dotacja Uczelni
4/ Dotacja Fundacji dla AGH
5/ Inne (wyszczególnić)

Źródła finansowania ogółem

2.

Wnioskowana kwota dofinansowania przez Fundację dla AGH wraz z informacją
o przeznaczeniu otrzymanych środków.
Przeznaczenie otrzymanych środków

Kwota

1

2

IV.

Załączniki

1.

Zobowiązanie do złożenia sprawozdania z realizacji projektu i wykorzystania
przyznanych środków.

2.

CV

Załączniki potwierdzające uzasadnienie wniosku (np. potwierdzenie przyjęcia na studia, kurs, itp.,
dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną)

3.
4.

V.

Oświadczenia i podpisy

NIE jestem/byłem(am) Beneficjentem Fundacji dla AGH
TAK jestem/byłem(am) Beneficjentem Fundacji dla AGH w projektach:
rodzaj projektu:

rok

Badania naukowe
Stypendium naukowe
Wyjazdy i zaproszenia
Impreza naukowa, dydaktyczna, kulturalna
Zakup materiałów naukowych, dydaktycznych
Projekty wdrożeniowe
Projekty wydawnicze
Inicjatywa charytatywna

Wnioskodawca

data

podpis

WYPEŁNIA FUNDACJA DLA AGH
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na dofinansowanie.
*) niepotrzebne skreślić

Członek Zarządu

data

podpis

