Załącznik nr 1
do Regulaminu Funduszu Stypendialnego SEP im. Kol. Lecha Grzelaka

Ankieta osobowa
1.1. Informacje o wnioskodawcy
Imię i nazwisko ............................................................................................
Data i miejsce urodzenia...............................................................................
PESEL...........................................................................................................
Adres kontaktowy, telefon ...........................................................................
......................................................................................................................
Stały adres zamieszkania, telefon, e-mail, fax……………………………..
.......................................................................................................................

1.2. Informacje dot. studiów:
1.2.1. Nazwa uczelni, kierunek studiów, specjalność
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Zaliczony rok studiów i średnia ocen za dotychczasowy okres nauki …….
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

1.3. Przynależność do SEP lub innych organizacji
Nazwa organizacji ……..................................................................................
.........................................................................................................................
od kiedy /data/............... nr legitymacji................ opłacone składki...............
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Wyrażam zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w ramach promocji i informacji
prowadzonej przez Zarząd Funduszu Stypendialnego im. Kol. Lecha Grzelaka Stowarzyszenia Elektryków
Polskich (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 Dz. U. 133 poz. 883 z
późniejszymi zmianami).

…………..………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 2
do Regulaminu Funduszu Stypendialnego SEP im. Kol. Lecha Grzelaka

Kryteria oceny dorobku studentów
2.1.

Średnia ocen za ostatni rok nauki.
skala ocen od 2 do 5
średnia
od 4,00 do 4,40
od 4,41 do 4,70
od 4,71 do 4,90
od 4,91 do 5,00

punkty
25
30
35
40

2.2. Praca naukowa (maksymalnie 20 pkt.)
a) artykuły opublikowane w czasopismach naukowych i zawodowych,
b) referaty opublikowane w materiałach konferencji międzynarodowych i krajowych,
c) referaty wygłoszone na konferencjach, seminariach i sympozjach,
d) zgłoszone patenty, wzory użytkowe i wnioski racjonalizatorskie,
e) udział w pracach badawczych i naukowo–technicznych realizowanych w jednostkach
organizacyjnych uczelni w ramach działalności statutowej i grantów,
f) udział w pracach realizowanych na rzecz przemysłu elektrotechnicznego,
g) praca w kołach naukowych i innych kołach zainteresowań.

2.3. Szczególne osiągnięcia (maksymalnie 20 pkt.)
a) wyniki w nauce,
b) nowatorskie projekty lub osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe,
c) osiągnięcia dydaktyczne
d) wyróżnienia i nagrody,
e) rekomendacje.

2.4 Praca na rzecz środowiska i społeczności elektryków (maksymalnie 20 pkt.)
a) funkcje pełnione w SEP, w samorządach, organizacjach studenckich ,kołach naukowych
lub innych,
b) indywidualne wyniki osiągnięte w działalności społecznej,
c) udział i osiągnięte rezultaty we współpracy międzynarodowej,
d) wyniki uzyskane w ramach praktyk zawodowych,
e) uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach naukowych lub zawodowych,

f) udział w pracach komitetów organizacyjnych konferencji i ważniejszych imprez
studenckich,

2.5. Potwierdzona znajomość języków obcych (maksymalnie 20 pkt.)
a) uzyskane certyfikaty,
b) znajomość języków obcych potwierdzona przez lektora,

2.6. Udział w procesie dydaktycznym (maksymalnie 20 pkt.)
a) pełnienie obowiązków asystenta stażysty,
b) przygotowanie stanowisk laboratoryjnych i pomocy dydaktycznych,
c) przygotowanie prezentacji dydaktycznych lub innych materiałów.

2.7. Podnoszenia wiedzy i kwalifikacji (maksymalnie 20 pkt.)
a) studia na drugim kierunku,
b) zrealizowanie więcej niż rocznego programu nauczania w przeciągu jednego roku,
c) indywidualny tok nauczania,
d) odbyte kursy i szkolenia zawodowe,
e) inne formy poszerzania kwalifikacji.

2.8. Inne udokumentowane osiągnięcia związane z działalnością statutową SEP
(maksymalnie 20 pkt.).

