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Wniosek 
O stypendium dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia I i II stopnia na zasadach 

innych niż obowiązujące obywateli polskich wg załącznika nr 1 do pisma okólnego rektora PG  
nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

Imię i nazwisko: Obywatelstwo: 

 

 

 

 

Adres email: Kierunek studiów: 

  

 

Nr albumu: Stopień studiów: Wydział 

  I stopień 

 II stopień  

 

 

Przebieg edukacji: 

Wykształcenie średnie Szkoła Kraj 

Ocena końcowa uzyskana na 
świadectwie maturalnym/certyfikacie 

uzyskania wykształcenia średniego  

  

w skali od: do: 

Studia I stopnia Uczelnia  Kraj  

Ocena/kwalifikacja końcowa wskazana 
na dyplomie ukończenia studiów I stopnia  

  

w skali od: do: 

Średnia ocen uzyskana w trakcie studiów 
I stopnia 

  

in the scale od: do: 

Wybitne osiągnięcia (nieobowiązkowe)  

1  

2  

3  

4  

5  
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Załączniki:  
 

Studenci I stopnia studiów   Studenci II stopnia studiów   

Świadectwo maturalne/certyfikat uzyskania 
średniego wykształcenia wraz z wykazem ocen 
oraz oficjalna skala ocen (w języku angielskim 
lub przetłumaczone na język polski przez 
tłumacza przysięgłego/tłumaczenie oficjalne) 

Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z 
wykazem ocen oraz oficjalną skalą ocen (w 
języku angielskim lub przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza przysięgłego/tłumaczenie 
oficjalne) 

Nieobowiązkowo: dokumenty potwierdzające 
wybitne osiągnięcia, np dyplom laureata w 
konkursie (max. 5) 

Nieobowiązkowo: dokumenty potwierdzające 
wyboene osiągnięcia np. dyplom laureata w 
konkursie, kopia artykułu opublikowanego w 
czasopiśmie naukowym (max. 5) 

 
Oświadczenie wnioskodawcy: 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulamimem konkursu dla kandydatów na studia I i II stopnia, 
ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, 
określonych w załączniku nr 1 do pisma okólnego rektora nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. 
Rozumiem zasady i warunki przyznawania stypendium oraz zobowiązuję sie do ich przestrzegania. 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 
11/12, 80-233 Gdansk, moich danych osobowych zawartych w celu i zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia konkursu. 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

Data i podpis wnioskodawcy 

 

 

Ocena konkursowa 

(uzupełnia Komisja Konkursowa)  

   


