Załącznik Nr 2
do Regulaminu o przyznawaniu i ustalaniu
wysokości pomocy materialnej dla studentów WSEH

Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna im prof. Szczepana. A Pieniążka
w Skierniewicach

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
Na rok akademicki 20……/20…..
Nazwisko :....................................................
PESEL ……………………………………….
Rok studiów...................

Imię........................................... .

Nr albumu .....................

Data urodzenia.................................... miejsce......................................

System studiów niestacjonarne/ magisterskie uzupełniające

1

Adres stałego zamieszkania wnioskodawcy
.................................................................................................................................................................
telefon kontaktowy: ..............................................................
Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z kierunku……………………………….

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE:
1.

Mam zaliczony poprzedni rok studiów,

2.

W poprzednim roku akademickim uzyskałem/am średnią ze wszystkich ocen, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku :……………………

3.

W poprzednim roku akademickim aktywnie angażowałem/am się w działalność naukową (tak/nie)1, samorządową (tak/nie)1, sportową
(tak/nie)1, oraz posiadam zasługi dla Uczelni(tak/nie)1. Krótki opis ………………………………………..……………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….

4.

W poprzednim roku akademickim uzyskałem/am następujące osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym :…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
Na potwierdzenie czego załączam dokumenty potwierdzające: prawo do przyznania świadczenia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i/lub
uzyskane wyniki sportowe (oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie);- ……… szt.

5.

Nie złożyłem( -am) wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na innej uczelni i nie ubiegam się o nie na innym
wydziale
(kierunku)
(jeśli
tak,
należy
podać
uczelnię,
wydział,
kierunek
i
rok
studiów)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

Nie studiowałem/-am innego kierunku studiów, (jeśli tak należy podać uczelnię, wydział, kierunek i lata studiów)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

Nie ukończyłem/-am innego kierunku studiów, (jeśli tak należy podać uczelnię,
(licencjackie/uzupełniające
magisterskie/jednolite
magisterskie/doktoranckie)
……………………………………………………………………………………………………………………………

8.

Świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu
bezprawnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej, ubiegam się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych
studentów tylko w Wyższej Szkole Ekonomiczno - Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach oraz, że wszystkie
dane w nim zawarte są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

9.

Zapoznałem/-am się z Regulaminem o przyznawaniu i ustalaniu wysokości pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkole
Ekonomiczno - Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach przyznawanych w ramach dotacji Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Skierniewice, dnia ……………………………………………………

wydział,
i

kierunek
rok

rodzaj studiów
ukończenia))

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

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Wyższej Szkole Ekonomiczno - Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach danych osobowych
zawartych we wniosku do celów stypendialnych w zakresie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania, z prawem wglądu do swoich
danych i z możliwością ich poprawiania.
Skierniewice, dnia ……………………………………………………

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

1

Przyznaną kwotę stypendium proszę:
 Przelać na moje konto bankowe Nr ...................................................................................................................................
 Zaliczyć na poczet zaległego, bieżącego lub przyszłego czesnego

W roku akademickim 20…./20….student uzyskał liczbę punktów…………………, z tytułu średniej ocen
oraz innych osiągnięć
------------------------------------Data i podpis Kierownika Dziekanatu

1

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź

----------------------------------------Data i podpis Dziekana

