Zał. 2 do Regulaminu
Data złożenia wniosku .................................... podpis pracownika Uczelni .............................................................

WNIOSEK O PRZYZANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH
STUDENTÓW
na rok akademicki......................
Imię i nazwisko
Kierunek studiów
Tryb studiów

Numer albumu
Rok studiów

Semestr

Grupa

Satcjonarne,niestacjonarne*
Adres korespondencyjny studenta

Telefon

Adres e-mail

Proszę o dokonanie przelewu świadczeń na rachunek:
nazwa i adres banku ............................................................................................nr rachunku:

.......................................................
data i podpis studenta
Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie *:

1) wysokiej średniej ocen,
2) osiągnięć naukowych, artystycznych,
3) wysokich wyników sportowych.
* należy podkreślić podstawę wniosku i wypełnić odpowiednie części wniosku

I. Ubiegam się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie:

wysokiej średniej ocen

………………………………………………….
data i podpis studenta składającego wniosek
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(wypełnia Uczelnia)
Arytmetyczna średnia ocen Pani/Pana
imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….
liczona z ocen ze wszystkich przedmiotów, które student powinien zaliczyć zgodnie z programem i planem
studiów na ocenę (z uwzględnieniem również ewentualnych ocen niedostatecznych)
na kierunku ………………………………………………………………………………..
za semestr.....w roku akad.................................... wynosi:

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfra z drugiego miejsca po przecinku została zaokrąglona
matematycznie na podstawie cyfry z trzeciego miejsca po przecinku).

Student uzyskał wpis na kolejny (nr sem.) …………………. semestr studiów w roku akad. .....................

………………………………..
pieczęć Uczelni

……………………………………...
data i podpis pracownika
Działu Obsługi Studenta

II. Ubiegam się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie:
(proszę zaznaczyć znakiem „x” jeden z poniższych wierszy)
1

osiągnięć naukowych

2

osiągnięć artystycznych

1. Osiągnięcia naukowe w roku akademickim......................
a). Publikacje prac naukowych
l.p.

Tytuł opublikowanej pracy

Podmiot
publikujący

Data
wydania

1
2
3
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b). Uzyskane nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową
l.p.

Rodzaj, nazwa, za co przyznane

podmiot
przyznający

Data
otrzymania

1
2
3

c) Aktywność w kołach naukowych i inne sukcesy naukowe:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Indywidualne osiągnięcia artystyczne studenta w roku akademickim................
a) Uzyskane nagrody lub wyróżnienia w konkursach
l.p.

Dziedzina

Nazwa konkursu, organizator
konkursu

Data konkursu

1
2
3

b) Dzieła artystyczne i inne sukcesy artystyczne ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………….
data i podpis studenta składającego wniosek
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III. Ubiegam się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie:

wysokich wyników sportowych
Wyniki sportowe, osiągnięte przez studenta we współzawodnictwie krajowym lub i międzynarodowym w poprzednim
roku akademickim (od najwyższego wyniku):
l.p

Dyscyplina sportowa
uprawiana przez
studenta

Nazwa i rodzaj zawodów

Wyniki sportowemiejsce

Data
zawodów

Drużynowo/
Indywi dualnie

1
2
3
………………………………………………….
data i podpis studenta składającego wniosek

IV. Zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym:
1) ……………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

V. OŚWIADCZENIA STUDENTA
Oświadczam, że nie ukończyłem żadnych studiów, których ukończenie skutkowałoby brakiem prawa do
ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
(pouczenie: Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I st.
w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat)
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr
88, poz. 553, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych, o ś w i a
d c z a m, że podane wyżej informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń
pomocy materialnej są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) wyrażam
zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostałem
poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji.
Oświadczam, że zapoznałem/am się regulaminem przyzanwania pomocy materialnej obowiązującym w Wyższej
Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

..........................................................
data i podpis studenta
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OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW
(wypełniać drukowanymi literami)
Ja, niżej podpisany/a _________________________________________________________ ,
urodzony/a dnia [dd-mm-rrrr] ___________________________, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem 1,
seria __________________, numer __________________________,

zamieszkały/a_______________________________________________________________,
świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny)

Stosownie do przepisu art. 184 ust.7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym oświadczam, że w roku akad. ...................................:
1) Wskazuję kierunek …………………………………………………………… na którym studiuję
w Wyższej Szkole …………………………………….. jako ten, na którym będę

ubiegać

się/ubiegam się* o świadczenia pomocy materialnej:
. stypendium socjalne,*
. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
. zapomoga,
. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
. stypendium ministra.
2) Nie ubiegałem się/ubiegałam* się i nie będę się ubiegać o wyżej wskazane świadczenia pomocy
materialnej na innym kierunku studiów.
3) Wskazane wyżej świadczenia pomocy materialnej będę pobierać/pobieram* tylko w Wyższej
Szkole ………………………………….. na kierunku określonym w pkt.1.

_________________, dnia ____________

__________________________
(data i podpis studenta)

__________________________________
1

w przypadku obcokrajowców

* właściwe podkreślić
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Strona http://www.wshig.pl/
Informacja o danych osobowych przetwarzanych
przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
§ 1.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ul.
Nieszawska 19, 61-022 Poznań, wpisana pod numerem 28 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni
Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dane kontaktowe:
wshig@wshig.poznan.pl, tel. +48 61 87 11 530, fax.+48 61 87 11 533.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: e-mail: iod@wshig.poznan.pl
§ 2.
CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Celami, dla których Uczelnia przetwarza dane osobowe są prowadzenie postępowania rekrutacyjnego (na podstawie art.
6 ust. 1 pkt a RODO), zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług edukacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b
RODO). Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Uczelnię jest:
1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Uczelni w związku z jej działalnością edukacyjną (na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt c RODO), w tym wykonywanie obowiązków statystycznych i raportowania na potrzeby własne Uczelni
i MNiSW lub innych organów;
2. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Uczelnię lub obrona przed roszczeniami w stosunku do Uczelni (na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
3. kierowanie do Pani/Pana informacji marketingowych handlowych o swoich produktach, usługach, ankietach, akcjach
promocyjnych, czy aktualnościach z życia Uczelni (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO lub art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
4. odpowiadanie na reklamacje lub zgłaszane zapytania za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej:
http://www.wshig.pl/ (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
Uczelnia informuje, że jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda podmiotu danych - art. 6 ust. 1 pkt a RODO - zgoda ta
może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało
miejsce przed cofnięciem zgody.
§ 3.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów z § 2:
- w zakresie realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez okres jej trwania, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (50 lat według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 16.09.2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów) lub dla realizacji przez administratora jego
uzasadnionego interesu (np. dochodzenia roszczeń);
- w przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie zgody będą one przetwarzane do czasu
wycofania tej zgody.
§ 4.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Uczelnia może przekazywać przetwarzane dane osobowe do podmiotów:
- uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- świadczących usługi marketingowe,
- instytucje finansowe dla realizacji obsługi rozliczeń,
- świadczącym usługi informatyczne lub usługi wsparcia zarządzania placówką,
- świadczących usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
§ 5.
PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia
przetwarzania. Ponadto, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy
jest w siedzibie Uczelni. Celem realizacji praw Pani/Pan może zwrócić się z żądaniem na adres e-mail Inspektora
Danych Osobowych.
§ 6.
MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
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§ 7.
WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podania danych osobowych do prowadzenia dokumentacji osobowej przez Uczelnię jest obowiązkowe i wynika z
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Poza tym podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,
jednak odmowa podania danych osobowych, może skutkować odmową zawarcia umowy z Uczelnią, uzyskania
dokumentacji przebiegu nauki, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, bycia podmiotem działań marketingowych (np.
akcje promocyjne) lub brakiem możliwości wyrażenia opinii w ankietach.
§ 8.
ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM
PROFILOWANIE
Uczelnia nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje
profilowania.
§ 9.
DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Uczelnię dostępna jest również na stronie internetowej:
http://www.wshig.pl/, jak i można się z nią zapoznać w sekretariacie Uczelni w postaci wydruku informacyjnego.

____________
(data i podpis studenta)
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