załącznik do
Zarządzenia Nr 17/2019
Dyrektora Generalnego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
z dnia 12 kwietnia 2019 roku

REGULAMIN
PROGRAMU STYPENDIALNEGO „STYPENDIUM OD FIRM” DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH STUDIA W ROKU
AKADEMICKIM 2019/2020 NA KIERUNKU WZORNICTWO (SCHOOL OF FORM)

1.

2.
3.
4.

Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Programu Stypendialnego „Stypendium od firm” dla osób podejmujących studia w roku
akademickim 2019/2020 na kierunku wzornictwo (School of Form) (zwany dalej „Regulaminem”) określa
warunki na jakich przyznawane jest stypendium w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium od firm”
w roku akademickim 2019/2020 dla osób podejmujących studia na kierunku wzornictwo (School of Form),
zwanego dalej „Programem”.
Organizatorem Programu jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, zwany dalej „Uniwersytetem
SWPS” lub „Organizatorem”.
Program finansowany jest ze środków pozyskanych z darowizn od firm fundujących stypendia.
Liczba stypendiów zależy od wysokości środków pozyskanych od darczyńców i zostanie ogłoszona w terminie
do dnia 31 maja 2019 roku.

Uczestnicy Programu
§2
1. Program skierowany jest do kandydatów na studia na kierunku wzornictwo (School of Form) prowadzone w
języku polskim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla osób posiadających obywatelstwo polskie albo
Kartę Polaka, którzy nie ukończyli 26 lat w dniu rozpoczęcia studiów, zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Warunkiem otrzymania stypendium jest spełnienie przez Uczestnika następujących warunków:
a) wpis na listę studentów Uniwersytetu SWPS na studiach określonych w ust. 1,
b) złożenie ślubowania.
Warunki uczestnictwa w Programie
§3
1. Udział w Programie może wziąć Uczestnik, który złoży prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz
z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
2. W ramach Programu każdy Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie.
3. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 31 lipca 2019 roku. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie
nie będą dopuszczone do Programu.
4. Jeżeli zgłoszenie nie spełni wymogów formalnych wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie będzie
podlegało dalszej ocenie merytorycznej.
Cel Programu
§4
Program ma celu wspieranie utalentowanych Uczestników poprzez udzielanie im pomocy materialnej w postaci
stypendium i ułatwienie im rozpoczęcia studiów na kierunku wzornictwo (School of Form) w języku polskim.
Wyniki Programu
§5
1. Laureatów Programu wybierze Komisja Stypendialna, którą powoła i określi jej skład Rektor w drodze
zarządzenia. Komisja stypendialna składa się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawiciela firmy
fundującej dane stypendium.

2. Komisja Stypendialna przy przyznawaniu stypendium kierować się będzie wynikami uzyskanymi przez
Uczestnika na poszczególnych etapach procesu ubiegania się o stypendium, tj.:
1) wynikiem procesu rekrutacyjnego na studia;
2) treścią listu polecającego, który Uczestnik ubiegający się o przyznanie stypendium dostarczy Komisji
Stypendialnej. List polecający pochodzić ma od osoby pełnoletniej, niespokrewnionej z kandydatem.
3) wynikiem rozmowy z przedstawicielem firmy fundującej stypendium - w przypadku zgłoszenia takiej
potrzeby przez przedstawiciela firmy.
3. Rozstrzygnięcie Programu nastąpi do dnia 10 września 2019 roku.
4. O przyznaniu stypendium laureaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wyniki w postaci imienia i nazwiska laureata, zostaną opublikowane również na stronie internetowej
www.sof.edu.pl, na co Laureaci wyrażają zgodę, zgodnie załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. W sytuacji, gdy laureat zrezygnuje z otrzymania stypendium, Organizator uprawniony jest do wyłonienia
kolejnego laureata.
Stypendium
§6
1. Uczestnikom, którzy otrzymają najwyższy wynik w procesie ubiegania się o stypendium przed daną Komisją
Stypendialną przyznane zostanie stypendium w maksymalnej wysokości 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset)
złotych na osobę w danym roku akademickim, po spełnieniu warunków o których mowa w § 2 ust. 2.
2. Stypendium przyznawane jest wyłącznie na okres pierwszego roku studiów.
3. Z chwilą skreślenia stypendysty z listy studentów lub zmiany przez stypendystę kierunku studiów stypendium
wygasa.
4. Stypendium wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach poczynając od października.
5. Stypendium może być potrącane z czesnym.
6. Student otrzymujący stypendium zobowiązany jest do odbycia wizyty studyjnej w firmie fundującej
stypendium w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
7. Stypendium podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
8. Kwota stypendium zostanie pomniejszona o kwotę równą należnemu podatkowi zgodnie z przepisami prawa
podatkowego, na co laureat Programu wyraża zgodę.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Postanowienia końcowe
§7
Organizatorowi przysługuje prawo do nieprzyznania stypendium, jeżeli wszystkie zgłoszenia nie będą spełniać
wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie lub będą prezentować zbyt niski poziom merytoryczny.
Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń.
Wszelkie wątpliwości i informacje dotyczące Programu należy kierować do Organizatora (adres e-mail:
rekrutacja@sof.edu.pl).
Regulamin jest dostępny do wglądu pod adresem: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział
Zamiejscowy w Poznaniu, Katedra Wzornictwa (School of Form), ul. Głogowska 18, 60-734 Poznań.
Wszelkie informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Programu:
http://sof.edu.pl/rekrutacja/oplaty-i-stypendia.html.
Informacje o Programie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie
charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

Załącznik:
- Formularz zgłoszeniowy

załącznik do
Regulaminu programu stypendialnego
„Stypendium od firm” dla osób podejmujących studia
w roku akademickim 2019/2020 na kierunku wzornictwo (School of form)

Formularz zgłoszeniowy - Program Stypendialny „Stypendium od firm”
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….............................……………………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………............................……………
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………..…………………….............................
Adres email: ………………………………………………………………………………………………….………………………...............................

Oświadczenie
o zapoznaniu się z Regulaminem Programu Stypendialnego „Stypendium od firm” dla osób podejmujących
studia w roku akademickim 2019/2020 na kierunku wzornictwo (School of Form)
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Programu Stypendialnego „Stypendium od firm” dla osób
podejmujących studia w roku akademickim 2019/2020 na kierunku wzornictwo (School of Form) akceptuję jego
treść i zobowiązuję się przestrzegać postanowień w nim zawartych.

..............................................................
(miejscowość i data)

.............................................................
(czytelny podpis)

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny udostępnionych przeze
mnie danych osobowych (w tym wizerunku) w związku z udziałem w Programie Stypendialnym „Stypendium od
firm” dla osób podejmujących studia w roku akademickim 2019/2020 na kierunku wzornictwo (School of Form),
zgodnie z jego regulaminem.

..............................................................
(miejscowość i data)

.............................................................
(czytelny podpis)

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, zwany też Uniwersytetem SWPS, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Chodakowskiej 19/31 (03-815 Warszawa). Dane będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w Programie Stypendialnym Stypendium
od firm” dla osób podejmujących studia w roku akademickim 2019/2020 na kierunku wzornictwo (School of Form). Dane Uczestnika, w
postaci imion i nazwiska, zostaną udostępnione na stronie internetowej i w mediach społecznościowych SWPS Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego. Każdej osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do ich treści i ich poprawiania, usunięcia oraz prawo
do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem (wycofania zgody można dokonać wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@swps.edu.pl,

wycofanie zgody będzie wiązać się z rezygnacją udziału w programie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w programie. Każdy Uczestnik uzyskuje prawo do bycia zapomnianym. Po zgłoszeniu ww. roszczenia dane będą przetwarzane w celach
archiwizowania ich w okresie niezbędnym do właściwych rozliczeń oraz w związku z terminami ew. roszczeń. Po tym terminie dane osobowe
zostaną zanonimizowane. Odbiorcą danych osobowych będzie podmiot świadczący usługi hostingu poczty elektronicznej. Uniwersytet SWPS
informuje o przysługującym prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. W celu
skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z wyznaczonym przez Uniwersytet SWPS Inspektorem Ochrony Danych poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@swps.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Uniwersytetu SWPS.

