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Załącznik nr 1  

do Regulaminu staży zawodowych 

 

 

 

 
                                                       

 
 
 

................................................................................................. 
(imię i nazwisko studenta/absolwenta) 

 
.................................................................................................. 

(adres zamieszkania, telefon) 

 

……………………………………………………………….. 

          (wnioskowana długość stażu od 1 do 3 miesięcy) 

  
........................................................................... 

(obywatelstwo) 
 
........................................................................... 

(nr albumu studenta/absolwenta) 
 

........................................................................... 
(rok i kierunek studiów/data ukończenia 

studiów) 
 
 
 

Nr            
konta  

  -     -     -     -     -     -     

 

W N I O S E K 

o skierowanie na Staż zawodowy 
oraz 

przyznanie Stypendium Stażowego w ramach realizowanego przez Wydział Chemii projektu 
konkursowego „RoZwój StUdiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 

(ZUCH UMK)”  

Uprzejmie proszę o przyznanie Stypendium Stażowego w roku akademickim ……………….. 
 
Informacje o wynikach kształcenia – wypełnia dziekanat  

 
 
 
 

Data wpłynięcia wniosku:  
 
Pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek: 
 
 
 
 
 

 
1. 

Średnia arytmetyczna liczona zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Staży zawodowych  
na Wydziale Chemii UMK w Toruniu w ramach projektu „RoZwój StUdiów Chemicznych w 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)”   

|_,__| 

2. 
 

Deklaracja Zakładu pracy wskazująca, iż w przypadku skierowania studenta/absolwenta zostanie on 
przyjęty na staż – od 0 do 1 pkt. |_| 

3. Suma punktów:  |_,__| 

 
 

(Data, pieczątka i podpis pracownika dziekanatu) 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 

 
 

 
 
1. Oświadczam, że:  
- zapoznałem (-am) się z Regulaminem Staży Zawodowych odbywanych w ramach realizowanego 
przez Chemii projektu konkursowego „RoZwój StUdiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika (ZUCH UMK)” 
- podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 
- zawarłem (-am) ubezpieczenia, o których mowa w §8 ust. 1 Regulaminu Staży Zawodowych 
odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Chemii projektu konkursowego „RoZwój 
StUdiów CHemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)” 
 
2. Jestem świadoma/świadomy, że obecność na stażu jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą 
jedynie nieobecności udokumentowane: 
-  zwolnieniem lekarskim, 
-  wyjazdami służbowymi, 
-  nagłymi wypadkami losowymi. 
 
3.Jestem świadoma/świadomy, że nieusprawiedliwiona nieobecność na stażu lub wystąpienie innej 
przyczyny powodującej konieczność wydalenia mnie ze stażu przez Zakład pracy, w którym 
odbywałem staż obliguje mnie do zwrotu całego kosztu brutto uzyskanego dofinansowania stypendium 
stażowego. 
 
4.Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że stażysta może zostać wydalony przez Zakład pracy w, którym 
odbywa staż z podanych niżej przyczyn: 
- stawienie się na stażu w stanie nietrzeźwym lub po przyjęciu innych środków odurzających, 
- utrudnianie pracy pracownikom Zakładu pracy poprzez nieprawidłowe zachowanie podczas stażu, 
- nagminne spóźnianie się na staż, 
-  inne objęte przepisami prawa. 
5. Zobowiązuję się do dostarczenia wszelkiej dokumentacji wymaganej w Regulaminie Staży 
zawodowych w terminie wymaganym przez ten regulamin. 
 
Pouczenie: podanie nieprawdziwych danych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego  
i odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 
poz.1365 z późn. zm.)  

 
 
 
Data: ................................................................                       ...............................................................                               

                   (podpis studenta/absolwenta)  
 
Wyjaśnienia: 
 
Informacje o wynikach kształcenia – wypełnia dziekanat 
 
Średnia ocen z egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów uzyskanych w semestrze poprzedzającym 
przyznanie Stypendium Stażowego – wpisywana jest jako średnia arytmetyczna - liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku - wszystkich ocen  z egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów uzyskanych  
w semestrze poprzedzającym  przyznanie stażu. 
 

Inne osiągnięcia - wypełnia student/absolwent 
 
 
 
 


