Załącznik Nr 3
do Regulaminu przyznawania
pomocy materialnej studentom PWSZ w Gnieźnie

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIE
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
w roku akademickim …………./………….
Nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię: . . . . . . . . . . . . . . Nr indeksu:
*)

Tryb studiowania stacjonarny
Kierunek .

niestacjonarny

………..

pomostowy

................................

Rok studiów: . . . . . . . .

tel. kontaktowy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres stałego zamieszkania wnioskodawcy

.............................................

..............................

ulica, nr domu, nr mieszkania

gmina/powiat

....................................

..............................

kod pocztowy, miejscowość

województwo

Adres zamieszkania podczas studiów (dot. studentów studiów stacjonarnych)
.......................................

............................
kod pocztowy, miejscowość

ulica, nr domu, nr mieszkania

Oświadczam , że:
1. Mam zaliczone wszystkie poprzednie semestry studiów.
2. Zapoznałem(-am) się z zasadami ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej, określonymi regulaminem studiów PWSZ w Gnieźnie.
………………..………………………
data i własnoręczny podpis studenta

Podstawa ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów1):
 średnia ocen
W poprzednim roku studiów uzyskałem(-am), średnią ocen, liczoną według zasad określonych w § 53 regulaminu
studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez
zaokrągleń):

 
,

(wpisać średnią)
………...………………….……………………
potwierdzenie w/w średniej przez Dział Kształcenia (data i podpis)

pkt – wypełnia Komisja Stypendialna

1

zaznaczyć właściwe
1

 osiągnięcia naukowe i artystyczne(uzyskane w poprzednim roku akademickim):




praca w kole naukowym, Samorządzie Studenckim oraz innych organizacjach studenckich, udział w
komisjach uczelnianych i organach kolegialnych uczelni, publikacje, udział w konferencjach naukowych,
opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania (okres i opis wykonywanej pracy; udziału w komisjach i
konferencjach, organach; tytuły
publikacji):…………………………………………………….……….………………………………….………………
………………………………………………….……….……………………………….…………………………………
…………………………………………………….……….………………………………….……………………………
…………………………………….……….……………………………….………………………………………………

pkt – wypełnia Komisja Stypendialna
praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych, współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi
lub naukowymi, w tym z zagranicznymi(okres i opis wykonywanej pracy):
…………………………………………………….……….………………………………….……………………………
…………………………………….……….……………………………….………………………………………………

pkt – wypełnia Komisja Stypendialna


udział w programach zagranicznej wymiany studentów(opis)

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

pkt – wypełnia Komisja Stypendialna


dzieła artystyczne lub miejsce od 1 do 3 w konkursach, przeglądach, festiwalach i przedsięwzięciach
artystycznych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym:

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

pkt – wypełnia Komisja Stypendialna
 osiągnięcia sportowe (uzyskane w poprzednim roku akademickim):


reprezentowanie kraju na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy, Uniwersjadzie,
Akademickich Mistrzostwach Świata, Europy w dyscyplinach olimpijskich(zawody, data, zajęte miejsce)

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

pkt – wypełnia Komisja Stypendialna


zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy, Uniwersjadzie, Akademickich
Mistrzostwach Świata, Europy, Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, Europy w dyscyplinach
olimpijskich(zawody, data, zajęte miejsce)

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

pkt – wypełnia Komisja Stypendialna


zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski w dyscyplinach olimpijskich(zawody, data, zajęte miejsce):

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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pkt – wypełnia Komisja Stypendialna


bycie finalistą Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach nie objętych systemem eliminacji rozgrywek
przy założeniu, że w klasyfikacji generalnej zajął w dyscyplinach indywidualnych lub sztafetach do 8 miejsca, w
grach zespołowych do 8 miejsca, a student uczestniczył w minimum 50% rozegranych meczy(zawody, data, zajęte
miejsce):

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

pkt – wypełnia Komisja Stypendialna


bycie finalistą Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach objętych systemem eliminacji rozgrywek
(zawody, data, zajęte miejsce):

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

pkt – wypełnia Komisja Stypendialna


bycie aktualnym członkiem kadry narodowej juniorów, młodzieżowców lub kadry uniwersjadowej,
ubiegłorocznym, bądź aktualnym medalistą Mistrzostw Polski juniorów, młodzieżowców czy seniorów
w
dyscyplinach olimpijskich bądź nieolimpijskich, posiadających aktualną I klasę sportową (zawody, data, zajęte
miejsce):

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

pkt – wypełnia Komisja Stypendialna


reprezentowanie uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski w co najmniej trzech różnych dyscyplinach
sportowych (zawody, data, zajęte miejsce)

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

pkt – wypełnia Komisja Stypendialna


reprezentowanie kraju na Mistrzostwach Świata, Europy, zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski w sportach
nieolimpijskich lub posiada aktualną klasę mistrzowską międzynarodową (zawody, data, zajęte miejsce):

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

pkt – wypełnia Komisja Stypendialna
suma:

pkt – wypełnia Komisja Stypendialna

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające w/w osiągnięcia:
..........
..........
..........
..........

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

………………..………………………
data i własnoręczny podpis studenta
3

Proszę o przelanie należności z tytułu stypendium na konto:
Nazwa banku :
………………………………………………………………………………………………………………………..……
Numer rachunku bankowego studenta (26 cyfr):

__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __

………...………………………
własnoręczny podpis studenta

Decyzją Komisji Stypendialnej przyznaje się/nie przyznaje*)
stypendium Rektora dla najlepszych studentów w wysokości …………..zł miesięcznie.
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Przewodniczący Komisji Stypendialnej
________________________
*)

niepotrzebne skreślić

Informacja:
Szanowni
Państwo,
w
myśl
art.
13
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ul.
Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
dane kontaktowe: tel.: 61 4242942, faks: 61 4242942
e-mail: sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym
adresem e-mail: iod@pwsz-gniezno.edu.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis prawa: ustawa
z dnia 27 lipca 205 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Regulamin przyznawania pomocy materialnej w
związku z art.6 ust. 1 lit. e) RODO.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania pomocy materialnej.
5. Dane osobowe będą przekazane Uczelnianej Komisji Stypendialnej, a także Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
6. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane będą przechowywane przez okres 50 lat.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba
ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
9. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia możliwości przyznania pomocy
materialnej. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z pomocy materialnej.
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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