
Załącznik do zarządzenia Nr 69 Rektora UMK 

z dnia 10 maja 2017 r. 

 

………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

……………………………………………………. 
Imię i nazwisko 

 

……………………………………………………… 
student/doktorant 

 

……………………………………………………… 
Kierunek studiów, rok  

 

……………………………………………………… 
Adres zamieszkania 

 

…………………………………………………….. 
Telefon, adres e-mail 

 

……………………………………………………. 
Konto 

 

Rektor 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Wniosek o przyznanie stypendium Santander Universidades  

Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium Santander Universidades w roku akademickim 2016/2017 

na podstawie wskazanych osiągnięć. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Stypendium Santander Universidades przeznaczę na  ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(podać cel przeznaczenia związany z rozwojem naukowym w szczególności z udziałem w konferencjach naukowych, wy-

mianą międzynarodową studentów i doktorantów, udziałem w Programach Globalnych Santander Universidades) 

 

 

 

 

Świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej oświadczam, że 

wszystkie załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w związku z ubieganiem się 

o stypendium Santander Universidades, 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 2016 r., poz. 922 ze zm.) 

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem przekazanych przeze mnie danych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-

runiu (ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń), że przetwarzanie moich danych jest związane z ubieganiem się o stypendium oraz że 

mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.  

 

           

………………………………          ….……………………………  
              (Miejscowość i data)        (Podpis)  
 

 

 

 

 

 



W roku akademickim 2015/2016 zaangażowany/a byłem/am w następujące inicjatywy: 

 

Rodzaj osiągnięcia 

(wypełnia student/doktorant) 

Liczba punktów 
(wypełnia Komisja ds. 

stypendiów Santander 

Universidades) 

Zaangażowanie społeczne 

1) ……………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………. 

 

Zaangażowanie w inicjatywy uczelniane  

1) ……………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………. 

 

 Szczególne osiągnięcia w nauce  

1) ……………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………. 

 

Zaangażowanie we współpracę z instytucjami zewnętrznymi lub na 

rzecz regionu  

1) ……………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………. 

 

 Szczególne osiągnięcia w działalności sportowej i artystycznej  

1) ……………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………. 

 

RAZEM  

 

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające wskazane osiągnięcia: 

1. …………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

(data i podpis studenta/doktoranta) 

 

 
 

 

 
 


