WYDZI AŁ INFORMATYKI

Dziekanat
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, tel. +48 61 665 3420, fax +48 61 665 3421
e-mail: office_dcf@put.poznan.pl, www.put.poznan.pl

Poznań, 17 lipca 2017 r.
Szanowna Pani / Szanowny Panie,
gratulujemy przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i robotyka
prowadzone na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej.
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne , które odbędzie się 02 października 2017 r. (poniedziałek)
o godzinie 12:00 w sali L053 budynek Biblioteki Technicznej przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu.
Poniżej kilka ważnych informacji:

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS)
Dowód wpłaty w wysokości 17,00 PLN za ELS należy przesłać do 16 sierpnia 2017 r. (środa) na adres mailowy:
dziekanat_wi@put.poznan.pl
Dane do przelewu:
Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki
Nr konta: 36 1090 1362 0000 0001 0343 7715
Kwota: 17,00 PLN
Tytułem: ELS <imię i nazwisko>
Osoby, które posiadają ELS wystawioną przez Politechnikę Poznańską, proszone są o wstrzymanie się
z wnoszeniem opłaty i kontakt z dziekanatem na ww. adres e-mail.

POMOC MATERIALNA
Wzory wniosków i wykaz wymaganych dokumentów oraz Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Politechniki
Poznańskiej
znajdują
się
na
stronie
internetowej
Uczelni
pod
adresem:
http://www.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-studenci
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej (wzory wniosków w załącznikach do Regulaminu przyznawania pomocy
materialnej studentom Politechniki Poznańskiej) należy składać w Dziekanacie Wydziału Informatyki (pokój 505)
do 13 października 2017 r. (piątek).
Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim (wzór wniosku w załączniku nr 1 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej ) należy składać w Zintegrowanym Centrum
Obsługi ul. Piotrowo 3, pokój 13 (budynek z zegarem) do 16 sierpnia 2017 r. (środa).
Komplet wniosków można również przesłać pocztą na adres:
Dziekanat Wydziału Informatyki, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
GRUPY DZIEKAŃSKIE
Osoby zainteresowane przydzieleniem do wspólnej grupy dziekańskiej prosimy o zgłoszenie na adres mailowy:
dziekanat_wi@put.poznan.pl do 16 sierpnia 2017 r. (środa).
UWAGA:

Legitymację studencką oraz wszelkie zaświadczenia będzie można
po immatrykulacji i złożeniu ślubowania, czyli po spotkaniu organizacyjnym.

uzyskać

dopiero

