
Załącznik nr 3a do Regulaminu świadczeń dla studentów -Wniosek o przyznanie stypendium rektora (za wyniki w   nauce)  
  

  

  
  
Nazwisko i imię studenta:  ....................................................................................................................................................  
 numer albumu:               

...........................................................................................  

  
Adres stałego zamieszkania:  

  
Adres do korespondencji:   

  
Numer telefonu:  

  
Adres e-mail:  

  
Wydział:  w Pruszkowie 

  
Kierunek studiów:  wychowanie fizyczne, administracja *)  

  
Rok studiów:  

 semestr:    
studia:     I-go stopnia  (licencjackie),              

II-go stopnia (magisterskie)               

stacjonarne/ niestacjonarne*)  

  
Nazwa banku:  

  

  
Nr konta bankowego 

studenta:  

    
  

                
  

                                

    

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki  

im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie  

 

WSKFiT/R/...................        Komisja Stypendialna   

  

  

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów   

(za wyniki w nauce) 

Oświadczam że:   

- jestem zarejestrowana (y): bez warunków na semestr  ............... w r akademickim 20…...../..........  

- średnia ocen  uzyskana w roku akademickim 20....../...... (semestr ..... i .....) wyniosła:   .................  

 

- Studiuję na I roku studiów II-go stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów I-go      

 stopnia (dotyczy studiów magisterskich***),    - TAK  /   NIE 

- załączniki  ............................................................................................................................................  

 

 

 

  
Data wpływu wniosku: ……………………...  

  



-     Ukończyłem/am studia (krajowe i za granicą): 

-     I stopnia: TAK/NIA 

-     II stopnia: TAK/NIE 

-     jednolite magisterskie: TAK/NIE 

 

 

Przed 1 października 2019 r. odbywałem/am studia (w kraju i za granicą): TAK/NIE 

- w przypadku odpowiedzi TAK należy wpisać uczelnię, kierunek, okres studiowania, bez względu na 

ukończenie studiów, czy uzyskanie zaliczenia roku/semestru: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w związku z ubieganiem się o stypendium rektora dla 

najlepszych studentów, w niezbędnym do tego zakresie oraz zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).   
  
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem przekazanych przeze mnie danych jest Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny 

Konopackiej w Pruszkowie, że przetwarzanie moich danych jest związane z ubieganiem się o stypendium oraz że mam prawo dostępu do swoich 

danych i ich poprawiania.   

  

                              ................................  
      Podpis studenta        

_____________________________________________________________________________________________________________ 

*)     niepotrzebne skreślić,   **)  dotyczy studiów magisterskich (w przypadku  ukończenia innej uczelni  konieczne zaświadczenie o 

średniej ocen za III rok)   
  


