Załącznik nr 5
do Regulaminu Pomocy Materialnej
dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas

Data złożenia wniosku: .......................................; podpis pracownika Dziekanatu................................................

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
NA PODSTAWIE OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH/ARTYSTYCZNYCH

Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej
stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie osiągnięć*)
naukowych

artystycznych

Część A
I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium
Imię i nazwisko

PESEL

Numer albumu

Wydział

Kierunek studiów

Semestr

Grupa

Studia stacjonarne/niestacjonarne**)
Data ukończenia studiów I st. (dotyczy studentów II stopnia lub jednolitych mgr)

Poziom studiów: I st./II st./jednolite mgr**)

*)

Miejsce stałego zamieszkania

Telefon

Adres korespondencyjny studenta

Adres e-mailowy

właściwe zaznacz „X”
niepotrzebne skreśl

**)
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Część B
Oświadczenia Studenta
Oświadczenia:
proszę wpisywać w kolumnie OBOK poszczególnych oświadczeń odpowiedzi TAK lub NIE

TAK/NIE

1. Czy ukończył(-a) Pan/Pani już jakiekolwiek studia?
Jeśli TAK proszę podać datę ukończenia studiów, poziom (Ist/IIst/jednolite mgr), nazwę uczelni i posiadany tytuł
(np. licencjat/inżynier/magister):

……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
pouczenie: stypendium rektor dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi, który ukończył już jeden
kierunek studiów, a studia obecne nie są kontynuacją studiów po ukończeniu studiów I st. w celu uzyskania tytułu
zawodowego magistra

2. Czy pobierał(-a) Pan/Pani dotąd zapomogę na studiach II st. lub jednolitych magisterskich?
JEDYNIE studenci studiów II stopnia oraz ci studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli już
studia I stopnia, proszeni są o podanie nazwy stypendium, nazwy uczelni i roku akademickiego, w którym
stypendium to było pobierane:

………………………………………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………………………………………………….
3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem pomocy materialnej WSH.
4. Czy jest Pan/Pani kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym lub
funkcjonariuszem służb państwowych?
pouczenie: niektórym osobom z tych kategorii – zgodnie z Regulaminu pomocy materialnej WSH nie przysługuje
stypendium rektora dla najlepszych studentów

5. Oświadczam, że jestem świadomy(-a), iż studiując na więcej niż jednym kierunku studiów (niezależnie
od tego, czy są to kierunki na jednej, czy na różnych uczelniach) mogę otrzymywać stypendium rektora
dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przeze mnie kierunku.
6. Oświadczam, że jestem świadomy(-a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym
odpowiedzialności karnej1) i dyscyplinarnej2). Ponadto zobowiązuję się do natychmiastowego
powiadomienia KS WSH o wszelkich zmianach, które wystąpiłyby w okresie od daty złożenia wniosku
do daty wydania decyzji przez KS WSH.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku,
w niezbędnym do tego zakresie oraz zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), w związku z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów
wykonawczych do ustawy). Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich
danych jest Wyższa Szkoła Humanitas oraz że ich przetwarzanie jest związane z ubieganiem się przeze
mnie o stypendium oraz że mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
1)

2)

przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu Karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 1137, z późń. zm.) - „Kto, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem
za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego
działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”
odpowiedzialność dyscyplinarna z art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1842, z późn.zm.) – „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające
godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem
koleżeńskim samorządu studenckiego.”

........................................................................
czytelny podpis studenta
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Część C
Osiągnięcia naukowe w roku akademickim
studiów prowadzonych w WSH

1.

20……../20……… związane z kierunkami

Publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych, które uzyskały pozytywną rekomendację
pracownika naukowego WSH zatwierdzoną przez prorektora ds. organizacyjno-prawnych i polityki
kadrowej:

a.

Tytuł opublikowanej pracy

Lp.

Podmiot
publikujący

Potwierdzenie i rekomendacja
– imię i nazwisko oraz data
i podpis

Data
wydania

1

2

3

Uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą:

b.
Lp.

Rodzaj, nazwa, za co przyznane

Podmiot
przyznający

Data
otrzymania

Potwierdzenie – imię
i nazwisko oraz data i podpis

1

2

3

Twórczy udział w pracach badawczych w ramach realizowanych krajowych i międzynarodowych
grantów badawczych, potwierdzony opinią kierownika grantu i prorektora ds. organizacyjnoprawnych i polityki kadrowej:

c.

Temat pracy:
Imię i Nazwisko osoby kierującej pracą:
Daty – rozpoczęcia i zakończenia pracy:
Opis wkładu Studenta:

potwierdzenie – data i podpis

czytelny podpis Studenta
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Indywidualne osiągnięcia artystyczne studenta w konkursach ogólnopolskich, które
zapewniły mu 1-3 miejsce w konkursie

2.

Lp.

Dziedzina

Nazwa konkursu
i jego organizator

Data
konkursu

Potwierdzenie – imię
i nazwisko oraz data i podpis

1

2

3

potwierdzenie – data i podpis

czytelny podpis Studenta
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