Załącznik nr 2

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
WNIOSEK
o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
w roku akademickim 20…./20….
Nazwisko i imię studenta ...........................................................................................................
Nr albumu ……………………….
Rok studiów ...........................
Kierunek studiów ……………………………………………………………………………….
Adres stałego zamieszkania studenta:

.......................................................................................................................................................
(kod, miejscowość, ulica, nr domu)

Adres do korespondencji:

.......................................................................................................................................................
(kod, miejscowość, ulica, nr domu)

Telefon kontaktowy: ……………………………………..
Adres e-mail: ……………………………………………..
Studia:* □ stacjonarne

□ niestacjonarne

□ seminarium

*Zaznaczyć właściwe

Proszę o przekazywanie przyznanych świadczeń pieniężnych na moje konto o numerze:

Zobowiązuję się do poinformowania Uczelni o zmianie adresu, nr telefonu bądź nr rachunku
bankowego w ciągu 14 dni od wystąpienia zmiany.

…………………………………….
( Data i podpis studenta)

*Zaznaczyć właściwe

Oświadczenia studenta
1)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych we wniosku dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o przyznanie
stypendium rektora dla najlepszych studentów przez Papieski Wydział Teologiczny we
Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz jego ewentualną realizacją.

2)

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą oraz, że jestem
świadomy/świadoma odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.

3)

Oświadczam, że ubiegam się/ nie ubiegam się ** o przyznanie świadczeń
pomocy materialnej na innym kierunku studiów.

......................................................................................................................................................
(W przypadku pozytywnej odpowiedzi należy podać rok studiów, nazwę uczelni i kierunku))

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania uczelni w przypadku
otrzymania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku.

4)

Oświadczam, że do dnia złożenia wniosku o pomoc materialną nie ukończyłem/am innego kierunku studiów/ ukończyłem/-am inny kierunek studiów **.

...............................................................................................................................................................
(W przypadku pozytywnej odpowiedzi należy podać nazwę uczelni i kierunku, stopień studiów i dokładną datę ukończenia)

**Niewłaściwe skreślić

………………………………………….…
( miejscowość, data)

Data przyjęcia wniosku: .......................................

…………………………………….
( podpis studenta)

Wykaz oraz punktacja osiągnięć studenta
Należy podać jedynie osiągnięcia zakresu określonego w § 17 ust. 2 Regulaminu pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów PWT. Wszystkie osiągnięcia muszą być odpowiednio udokumentowane
(w formie załączników do niniejszego wniosku). Liczba punktów oraz wymogi dotyczące
dokumentacji osiągnięć studenta znajdują się w załączniku nr 3 do Regulaminu.
Pole „punkty” wypełnia student, na podstawie ww. dokumentu.
1. Ocena średniej ocen
Średnia ……………….. Potwierdzenie przez Dziekanat …………….. Punkty …………………….
2.

Ocena osiągnięć naukowych (N) / artystycznych (A) / sportowych (S) – wypełnia student

Osiągnięcia (nazwa, data)

Łączna liczba punktów (za średnią i za osiągnięcia):

Rodzaj
(N/A/S)

Punkty

……………………………

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz.926) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów
stypendialnych.

…………………………………….
( Data i podpis studenta)

