Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej WSE na rok akad. 2020/2021

I. WNIOSEK do Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku o przyznanie
STYPENDIUM REKTORA
na semestr zimowy rok akad. 2020/2021
II. DANE STUDENTA
Imię

Nazwisko

Nr indeksu

Data urodzenia

Adres korespondencyjny

Adres zameldowania na pobyt stały

Kierunek studiów, rok rozpoczęcia

Poziom studiów (jednolite / I st./ II st.)

Forma studiów ( stacjonarne/
niestacjonarne)

Rok studiów (w roku akad
2020/2021 )

Stan cywilny

Nazwisko rodowe

Obywatelstwo

PESEL

Adres e-mailowy

Nr telefonu domowego oraz telefonu komórkowego

Nr rachunku bankowego studenta:

Poniższe pola wypełnia tylko student, który rozpoczyna studia II st. po ukończeniu w WSE lub na innej uczelni studiów
I st. lub przeniósł się w trakcie studiów do WSE z innej uczelni:
Nazwa i adres uczelni, na której student
ukończył studia I st. (w przypadku gdy
uczelnią jest WSE-bez adresu) lub z której
przeniósł się w trakcie studiów:

Kierunek studiów I st. (I st. oraz innych
studiów w przypadku studenta, który się
przeniósł):

Data ukończenia studiów I st.
(data obrony):

poziom:
forma:

III. OŚWIADCZENIA STUDENTA
1. Oświadczam, że zaliczyłem pierwszy rok studiów I st/ II st./JM na kierunku ……………………
2. Oświadczam, że nie ukończyłem żadnych studiów, których ukończenie skutkowałoby brakiem
prawa do ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
3. Jestem świadomy, że:
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne,
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych
studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta
kierunki studiów.
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po
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ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie
dłużej niż przez okres trzech lat.
Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na
więcej niż jednym kierunku.
4. Oświadczam, że:
1) nie pobieram pomocy materialnej na innym kierunku studiów,

2) oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem pomocy materialnej Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Białymstoku i zobowiązuje się do przestrzegania i realizacji jego
postanowień.
5. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK w zw. z § 6 KK, iż kto
składając oświadczenie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,
oświadczam, że złożone przeze mnie oświadczenia i dokumenty są zgodne z prawdą.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku danych

osobowych zawartych we wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
………………………
data i podpis studenta
IV. Ubiegam się o stypendium Rektora na podstawie:

wysokiej średniej ocen, osiągnięć naukowych,
artystycznych, sportowych*

imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….
nr indeksu: ………………..
Arytmetyczna średnia ocen liczona z ocen ze wszystkich przedmiotów, które student powinien zaliczyć
zgodnie z programem i planem studiów na ocenę (z uwzględnieniem również ocen niedostatecznych)
na kierunku: …………………………………………………………………..
poziom (rodzaj) studiów (Ist/II st/JM): ………………………………………………..
w skali ocen ……….……………………………………………………………
za rok 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).
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Osiągnięcia naukowe: ……………………………………………………………………………………….
Osiągnięcia artystyczne ……………………………………………………………………………………..
Osiągnięcia sportowe ………………………………………………………………………………………..
Data ukończenia studiów I st. (data obrony): ……………… .

………………………………..
pieczęć uczelni

……………………………………...
data i podpis pracownika
dziekanatu

………………………………………….
Data i podpis studenta

* niepotrzebne skreślić
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Klauzula informacyjna dla wnioskodawców ubiegających się o stypendia
W Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. 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) – zwane dalej RODO, przedstawiamy następujące
informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, 15‐703 ul. Zwycięstwa 14/3.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się przez e‐mail iod@wse.edu.pl lub pocztą tradycyjną, listem wysłanym
na adres Administratora.
3. Pani/Pana osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody w celu ustalenia
uprawnień do przyznania i wypłaty świadczenia w postaci stypendium socjalnego,
wynikającego z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce, na podstawie artykułu 6 ust. 1
lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat począwszy od 1 stycznia roku
następującego po roku zakończenia studiów a po upływie tego okresu zostaną zarchiwizowane
w archiwum zakładowym.
5. Odbiorcami danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty z którymi Administrator zawarł
stosowne umowy powierzenia.
6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo odwołania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu jej odwołania.
7. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO.
8. Przekazanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne – wnioskujący nie jest
zobowiązany do ich podania, jednak ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie wniosku oraz
ubieganie się o przyznanie świadczenia.
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