Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 2/01/2022
Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Warszawa, dnia ……………………

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

……………………………………………………..

…...……………………………………

Imię i nazwisko studenta (DRUKOWANYMI LITERAMI);

PESEL

………………………....……………………………………………………………………………………………
Adres (DRUKOWANYMI LITERAMI)

………………………....

…...……………………………………

Telefon

……………………………

E-Mail

Kierunek

---Numer albumu

Instytut:

Grupa
Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Zarządzania i Nauk Technicznych

Pedagogiki i Psychologii
Forma studiów

stacjonarne

System studiów

I stopnia

niestacjonarne
II stopnia

magisterskie jednolite

Nr konta bankowego studenta

Komisja Stypendialna
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku
akademickim 2021/2022 za (właściwe podkreślić):
a) wysoką średnią ocen za poprzedni rok akademicki,
b) osiągnięcia naukowe,
c) osiągnięcia artystyczne,
d) wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające osiągnięcia wymienione w punktach b, c, d.
Posiadam następujące osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe z roku akademickiego
2020/2021

Lp.

Potwierdzenie przez pracownika
Dziekanatu złożenia dokumentu
potwierdzającego uzyskanie
osiągnięcia (poprzez złożenie parafy)

Osiągnięcie

OŚWIADCZENIE
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu Karnego (Dz. U. z
1997 r. Nr 88 poz.553 z późn. zm.) –„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inna
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”– oraz odpowiedzialności
dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.1

…….………………………….........................................................
(data i czytelny podpis studenta)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Regulaminem ustalania wysokości i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie” ustalonym zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Warszawa, dnia …………………………..

…….…………………………………..
(Czytelny podpis studenta)

Wyrażam zgodę na doręczanie mi wszelkich pism w toku postępowania o przyznanie
stypendium Rektora dla najlepszych studentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej
oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie moich
danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby związane z przyznaniem i wypłatą
stypendium socjalnego. Konieczność podania informacji odnośnie ww. informacji wynika z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)("RODO").
Warszawa, dnia …………………………..
…….…………………………………..
(Czytelny podpis studenta)
____________________________
Art. 307. 1. Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni
oraz za czyn uchybiający godności studenta.
2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez rektora i komisję dyscyplinarną.
1

