ZAŁĄCZNIKA 3B
DO WNIOSEKU O PRZYZNANIE STYPEDNIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
Część A. UZASADNIENIE WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
za osiągniecia naukowe i/ lub artystyczne
Dane osobowe studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium:

Nazwisko _____________________________________________________________________________
Imiona ________________________________________________________________________________
Kierunek studiów __________________________________________Studia
stacjonarne/niestacjonarne*
Rok studiów______ Semestr studiów ______ Nr albumu ________ Nr PESEL
_______________________
* niepotrzebne skreślić

Osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2017/2018 związane z kierunkami studiów prowadzonych w
WSIiZ lub artystyczne:
1.

publikacje prac naukowych i naukowo – badawczych
Potwierdzam
dołączając
do
wniosku
następujące
dokumenty:
________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2.

uzyskanie nagrody lub wyrażenia za działalność naukową i badawczą
Potwierdzam
dołączając
do
wniosku
następujące
dokumenty:
________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3.

czynny udział w charakterze prelegenta w konferencjach naukowych
Potwierdzam
dołączając
do
wniosku
następujące
dokumenty:
________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4.

twórczy udział w pracach badawczych
Potwierdzam
dołączając
do
wniosku
następujące
dokumenty:
________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5.

indywidualne osiągnięcia artystyczne w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych
Potwierdzam
dołączając
do
wniosku
następujące
dokumenty:
________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

* właściwe podkreślić

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366).
Dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej WSIiZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO.

Część B.
Przyznaną pomoc materialną proszę przekazać na:

❖

rachunek bankowy nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_________________________________
data i podpis studenta

Adnotacja Działu Stypendiów

1. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji wysłano w dniu ____________________________ na adres
_____________________________________________________________________________________
_________________________________
data i podpis pracownika

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366).
Dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej WSIiZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO.

