
STYPEND|A WOJSKOWE DLA STUDENTOW UCZELN| CYWILNYCH

Resort obrony Narodowej Wprowadza program stypendialny dla studentóW uczelni cywilnych,

Program jest adre§owany do studentóW Wybranych kierunków cywilnych zainteresowanych póWolaniem

do zawodowej służby wojskowej. Jeśli studiujesz na uczelni cywilnej i chcesz W prżyszłości związac

się z Wojskiem Polskim to idealnie trafiłeś! Studiując na jednym z 69 kierunkóW (np. rachunkowość,

finanse, zarządzanie, administracja, prawo, automatyka, mechatronika, pielęgniarstwo, psychologia,

farmaąa, fizyka, dziennikarstwo itp.) We Wszystkich uczelniach Wyższych możesz liczyć na stypendium

W Wysokości 2280 zł.

Warunkiem pźyznania stypendium je§t podpisanie umowy, w ramach której osoba, którei
przyznaje się stypendium, zobowiązuje 9ię do:

ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowo|nej zasadniczej służby Wojskowej przed

rozpoczęciem drugiego roku nauki, po którym zostanie przeniesiona do pasywnej rezerwy;

- nieodpłatnego uczestnictwa W cwiczeniach Woiskowych żolnieęy pasywnej rezenły, w wymiarze

przewidzianym W umowie;

uczestniczenia W za,ięciach w Szkole Legii Akademickiej;

- ukończenia kursu oficerskiego izdania egzaminu na oficera;

- złoźenia Wniosku o pzyjęcie do zawodowej służby Wojskowej i pozostawanie W tej słuźbie przez

okres określony W umowie nie krótszy niź 5 lat,

Wniosek kandydat składa do Szefa Centralnego Wojskowego centrum Rekrutacji W terminie

do 31 sierpnia danego roku za pośrednictwem dowolnego Wojskowego centrum rekrutacji-

wniosek musi zawieraó:

- imię i nazwisko kandydata;

dane kontaktowe kandydata, obejmujące adres do korespondencji,

numer telefonu, adres póczty elektronicznej;

- ZaśWiadczenie potwierdzające przyjęcie na studia na kierunku określonym W załączniku

do rozporządzenia;

- planowany termin ukończenia studióW;

- krótkie pźedstawienie okolicznoścl sprawy;

- ośWiadczenie kandydata o spełnieniu wymogóW formalnych do powołania do zawodowe,i słuźby

Wojskowej,

Wniosek może zlożyć pełnoletni obywatel Polski zarówno mężczyzna, jak i kobieta, niekarany,

zdrowy tlzYcznie i psychicznie do pełnienia czynnej służby Wojskowej. Podejmij Wyzwanie, zgłoś się

osobiście, zadzwoń lub Wejdź na stronę internetową Wojskowego Centrum Rekrutacji W Tarnowie celem

uzyskania szczegółowych informacji.
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