
Prezydent Miasta Lublin

Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o stypendium 
z Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów

  

……………………………………………………………………

(imię i nazwisko kandydata)

Lp. Kryteria formalne Spełnia* Nie spełnia*

1. Wniosek złożony przez osobę uprawnioną zgodnie z § 2 ust. 1 
Regulaminu przyznawania pomocy materialnej w formie 
stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz 
doktorantów zamieszkujących na terenie Miasta Lublin.

2. Forma wniosku zgodna z § 2 ust. 2 ww. Regulaminu.

3. Termin złożenia wniosku zgodny z § 1 ust. 3 Uchwały w sprawie 
zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów 
naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów.

 

4. Kompletność danych osobowych kandydata zgodnie z § 2 ust. 4 
pkt 1) ww. Regulaminu.

  

5. Potwierdzenie spełniania kryteriów dotyczących przebiegu studiów 
podpisane przez upoważnionego pracownika uczelni zgodnie z § 2
ust. 4 pkt 2) ww. Regulaminu.

6.
 

Informacje na temat działalności kandydata do stypendium w 
okresie ostatnich 2 lat akademickich, mogącej przyczynić się do 
rozwoju Lublina  z wyodrębnieniem obszarów zbieżnych z 
założeniami Strategii Rozwoju Lublina, zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 3) 
ww. Regulaminu.

  

7. Informacje na temat działalności naukowej kandydata do 
stypendium w okresie ostatnich 2 lat akademickich mogącej 
wnieść wkład w rozwój nauki, zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 4) ww. 
Regulaminu.

  

8. Dołączone  dokumenty  potwierdzające  realizację  wskazanej  we
wniosku działalności zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 5) ww. Regulaminu.

9. Podpisane oświadczenia zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 6) ww. 
Regulaminu.

  

 

* - zaznaczyć „X” we właściwej kolumnie

Ocena formalna: POZYTYWNA** - NEGATYWNA** 

Uwaga! Ocenę pozytywną może otrzymać wniosek spełniający wszystkie kryteria formalne.
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Załącznik nr 2  do zarządzenia nr 47/10/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie  określenia wzorów: Wniosku o przyznanie stypendium z Miejskiego programu stypendialnego dla
studentów i doktorantów, Karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku o stypendium z Miejskiego programu

stypendialnego dla studentów i doktorantów oraz Listy rankingowej kandydatów do stypendium dla
studentów/doktorantów z Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 



Prezydent Miasta Lublin

Wniosek zakwalifikowany **/nie zakwalifikowany** do oceny merytorycznej 

** - niepotrzebne skreślić  

……………………………………………….……….…

     (Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej)

Lp. Kryteria oceny merytorycznej Liczba punktów

1. Działalność mogąca przyczynić się do rozwoju Lublina  

2. Działalność naukowa mogąca wnieść wkład w rozwój nauki  

 RAZEM:  

 

……………………………………………….……….…

(Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej)

 Podpisy członków Komisji Stypendialnej:

  

………………………………………                      ……………………………………

 

………………………………………                      ……………………………………

 

………………………………………                      ……………………………………

 

………………………………………                      ……………………………………

 

………………………………………                      ……………………………………
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