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Załącznik nr 4 
Do Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STAŻU 
 

 
I. Dane studenta/absolwenta 
 

Nazwisko i imię  

PESEL  

Kierunek studiów  

Nr albumu  

Student rok/semestr studiów  

Absolwent data ukończenia 
studiów 

 

Nazwa Zakładu pracy  

Wnioskowana długość stażu (2 lub 3 miesiące)  

 
II. Osiągnięcia studenta/absolwenta 
 
Średnia arytmetyczna pozytywnych ocen z przedmiotów 
zaliczonych przez studenta w trakcie studiów na danym 
stopniu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po  
przecinku. 

 

Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych (opublikowane lub przyjęte do 
druku) - należy podać tytuł pracy, nazwę czasopisma, rok wydania 
 

Konkursy lub zawody, w których student lub absolwent reprezentował WFAiIS UMK* 
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Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych (należy podać tytuł referatu, nazwę 
konferencji, miejsce i datę) 
 
 
 
 
Udokumentowana aktywna praca na rzecz UMK* 
 
 
 
 
 
 
 

(*) do wniosku należy dołączyć potwierdzenie deklarowanej działalności (tzn. odpowiednio: 
potwierdzenie aktywnej pracy na rzecz UMK – potwierdzenie powinna wystawić osoba, 
która zaangażowała studenta do danej pracy; potwierdzenie opiekuna grupy studentów 
biorących udział w zawodach lub konkursach) 

 
 
 
1) Jestem świadoma/świadomy, że koszt stypendium stażowego pokrywany jest w 85% ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% ze 

środków Budżetu Państwa. 

2) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem staży studenckich oraz 

absolwenckich i zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad. 

3) Jestem świadoma/świadomy,    że    obecność    na    stażu    jest    obowiązkowa. 
 

Usprawiedliwione będą jedynie nieobecności udokumentowane: 
 

1. zwolnieniem lekarskim, 

2. wyjazdami służbowymi, 

3. nagłymi wypadkami losowymi. 

4) Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że stażysta może zostać wydalony przez Zakład 

pracy z podanych niżej przyczyn: 

1.   stawienie  się  na  stażu  w  stanie  nietrzeźwym  lub  po  przyjęciu  innych  środków 

odurzających, 

2.   utrudnianie  pracy  Zakładowi pracy  lub  innym  uczestnikom  poprzez  nieprawidłowe 

zachowanie podczas stażu, 

3.   nagminne spóźnianie się na staż 

4.   inne objęte przepisami prawa. 
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5) Jestem świadoma/świadomy, że nieusprawiedliwiona nieobecność na stażu lub 

wystąpienie innej przyczyny powodującej konieczność wydalenia mnie ze stażu przez 

Zakład pracy i obliguje mnie do zwrotu całego kosztu brutto uzyskanego dofinansowania 

stażu wraz z narzutami UMK. 

6) Zobowiązuję się do dostarczenia wszelkiej dokumentacji wymaganej w Regulaminie 

staży studenckich oraz absolwenckich w terminie wymaganym przez ten regulamin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                data i czytelny podpis studenta/absolwenta 
 

 
 


