
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł II                   

Wnioskodawca  pobiera  naukę równocześnie  w ramach kilku,  poniżej  wymienionych,  form kształcenia  lub  pobiera

naukę na kilku kierunkach danej formy kształcenia:                                                                     tak               nie   

Forma kształcenia, która ma zostać dofinansowana na podstawie niniejszego wniosku:

 studia pierwszego stopnia  studia drugiego stopnia  jednolite studia magisterskie

 studia podyplomowe  studia doktoranckie    przeprowadzenie przewodu doktorskiego 
(dot. osób, nie będących uczestnikami 
studiów doktoranckich)

   nauka w kolegium 
pracowników służb  
społecznych

   nauka w kolegium nauczycielskim    nauka w nauczycielskim kolegium języków 
obcych

 nauka w szkole policealnej    nauka na uczelni zagranicznej    nauka w wyższym seminarium duchownym

 staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej

Okres trwania nauki w szkole......................(ile semestrów) Data rozpoczęcia nauki/studiów ....................................... 
Nauka odbywa się w systemie:    

 stacjonarnym (dziennym)     

 niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)    

 nie dotyczy

Wnioskodawca pobiera naukę za pośrednictwem Internetu:     tak      nie

Pełna nazwa szkoły: ............................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość Ulica Nr posesji Kod pocztowy

Powiat Województwo Nr telefonu adres http://www

 tak      nie

Wydział Kierunek nauki
Wnioskodawca
pobiera naukę

odpłatnie:

Rok
nauki

Semestr 
nauki

Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania  tak     nie
Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu - asystent pomocy osoby
niepełnosprawnej  tak    nie

Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny  tak    nie

Wnioskodawca korzysta z przerwy w nauce   tak    nie
Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu
lub innych zdarzeń losowych   tak    nie

Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza migowego  tak    nie

Wnioskodawca studiuje w przyśpieszonym trybie  tak    nie
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Wnioskodawca  ponownie  ubiega  się  o  wsparcie  wcześniej  dofinansowanego
semestru/półrocza/roku  szkolnego  lub  akademickiego,  przy  czym  spowolnienie
toku studiów/nauki  nie jest  traktowane jako powtarzanie semestru  

Jeśl i  tak,   proszę o podanie semestru/półrocza/rok  szkolnego lub akademickiego 

………………………………………………………………………………………………………….……

 tak    nie

Wnioskodawca  zmieniając  k ierunek  lub  szkołę/uczelnię  w  trakcie  pobierania
nauki ,  ponownie  pobiera  naukę  na  poziomie  (semestr /półrocze)  objętym
uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu 

 tak    nie

Wnioskodawca  powtarza  semestr/półrocze/rok  szkolny lub  akademicki  z  przyczyn
od niego niezależnych  (np. stan zdrowia,  l ikwidacja/zamknięcie  kierunku)  tak    nie

................................ dnia  ..... /....... /20..... r.                 ....................................................
                                                                 Czytelny podpis Wnioskodawcy
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