REGULAMIN
PROGRAMU STYPENDIALNEGO „STYPENDIUM OD FIRM” DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH STUDIA W ROKU
AKADEMICKIM 2017/2018 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 2017/2018 na kierunku wzornictwo (School of Form) określa warunki na jakich przyznawane
jest stypendium w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium od firm” w roku akademickim 2017/2018
dla osób podejmujących studia na kierunku wzornictwo (School of Form), zwanego dalej „Programem”.
Organizatorem Programu jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu,
zwany dalej „Uniwersytetem SWPS” lub „Organizatorem”.
Stypendium jest formą pomocy materialnej i jest przyznawane z Funduszu Własnego Uniwersytetu SWPS,
który został utworzony na podstawie § 61 Statutu Uniwersytetu SWPS ze środków, o których mowa
w art. 104 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym. Program finansowany jest ze środków pozyskanych
z darowizn od firm.
Liczba stypendiów zależy od wysokości środków pozyskanych od darczyńców.

Uczestnicy Programu
§2
Program skierowany jest do kandydatów na studia wyższe na kierunku wzornictwo (School of Form) w języku
polskim, którzy nie ukończyli 26 lat w dniu rozpoczęcia nauki, zwanych dalej „Uczestnikami”.
Zasady organizacyjne
§3
Uczestnik składa podpisane:
1) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawarte w formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik numer 1 do regulaminu;
2) zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, której wzór stanowi załącznik numer 2 do regulaminu.
Cel Programu
§4
Program ma celu wspieranie utalentowanych osób poprzez udzielanie im pomocy materialnej w postaci
stypendium i ułatwienie im ukończenia studiów na kierunku wzornictwo (School of Form) w języku polskim.
Wyniki Programu
§5
1. Laureatów wybierze Komisja Stypendialna w składzie:
a) dr Anita Basińska
b) dr Bianka Rolando
c) mgr inż. Jolanta Starzak
2. Komisja Stypendialna przy przyznawaniu stypendium kierować się będzie wynikami kandydata
w poszczególnych etapach egzaminu rekrutacyjnego, który składa się z oceny:
1) prezentacji;
2) kreatywności oraz umiejętności pracy w grupie;
3) predyspozycji plastycznych i manualnych;
4) predyspozycji technicznych.
3. Rozstrzygnięcie Programu nastąpi do dnia 27.09.2017

4. O wynikach Programu Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wyniki w postaci imienia i nazwiska laureata i stypendysty, zostaną opublikowane również na stronie
internetowej www.sof.edu.pl.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stypendium
§6
1. Laureatom przyznane zostanie stypendium w maksymalnej wysokości 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset)
złotych na osobę w danym roku akademickim, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 2.
Warunkiem przyznania stypendium jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
1) pozytywne przejście postępowania rekrutacyjnego;
2) złożenie dokumentów wymaganych przez Uniwersytet SWPS w procesie rekrutacji, w ustalonych przez
Uniwersytet SWPS terminach i formach;
3) nabycie praw studenta.
Stypendium przyznawane jest na cały okres studiów, z zastrzeżeniem ust. 4.
Na drugim i wyższych latach studiów stypendium jest wypłacane pod warunkiem, że stypendysta zaliczył rok
studiów w terminie oraz uzyskał średnią ocen co najmniej o 0,1 pkt wyższą niż średnia jego rocznika.
W przypadku braku spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4 stypendium wygasa.
Z chwilą skreślenia stypendysty z listy studentów lub zmiany przez stypendystę kierunku studiów
stypendium wygasa.
Stypendium wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach poczynając od października.
Stypendium może być potrącane z czesnym.

Postanowienia końcowe
§7
1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu pod adresem Organizatora – School of Form,
(Katedra Wzornictwa Uniwersytetu SWPS) ul. Głogowska 18, 60-734 Poznań.
2. Wszelkie informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Programu.

załącznik numer 1 do
Regulaminu programu stypendialnego
„Stypendium od firm” dla osób podejmujących studia
w roku akademickim 2017/2018 na kierunku wzornictwo (School of form)

Formularz zgłoszeniowy
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 2017/2018 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 2017/2018 na kierunku wzornictwo (School of Form) i wyrażam
zgodę na warunki w nim zawarte.

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

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

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny podanych przeze mnie
danych osobowych w celu udziału w Programie Stypendialnym „Stypendium od firm” dla osób podejmujących
studia w roku akademickim 2017/2018 na kierunku wzornictwo (School of Form), zgodnie z jego regulaminem.

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

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

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Chodakowskiej 19/31 (03-815 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie

Stypendialnym Stypendium od firm” dla osób podejmujących studia w roku akademickim 2017/2018
na kierunku wzornictwo (School of Form). Dane laureata i stypendysty w postaci imienia i nazwiska, zostaną
udostępnione na stronie internetowej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Każdej osobie
podającej dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne do wzięcia udziału w programie.
załącznik numer 2 do
Regulaminu programu stypendialnego
„Stypendium od firm” dla osób podejmujących studia
w roku akademickim 2017/2018 na kierunku wzornictwo (School of form)

ZGODA
NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisana/y, ................................................................................................................................................,
PESEL ........................................................................................................................................................................,
zamieszkała/y w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….,
w związku z moi udziałem w programie stypendialnym „Stypendium od firm” dla osób podejmujących studia
w roku akademickim 2017/2018 na kierunku wzornictwo (School of form), organizowanym przez
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chodakowskiej 19/31
(03-815 Warszawa), wpisany do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych,
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 95, NIP 1180197245, REGON
011947981, zwanym dalej „Uniwersytetem SWPS”, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym
wyrażam zgodę
na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) rozpowszechnianie przez Uniwersytet SWPS
mojego wizerunku utrwalonego na przekazanych Uniwersytetowi SWPS fotografiach w całości, części lub
dowolnie wybranych jego fragmentach, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych,
w dowolny sposób i w dowolnej ilości, w dowolnych celach, w szczególności, ale nie wyłącznie w celach
marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, komercyjnych, zarobkowych (osiąganie bezpośredniej lub
pośredniej korzyści majątkowej) Uniwersytetu SWPS, na wszystkich znanych w chwili wyrażania zgody polach
eksploatacji, w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii w całości, części lub dowolnie wybranych
ich fragmentach, zawierających mój wizerunek - wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką
egzemplarzy fotografii w całości, części lub dowolnie wybranych ich fragmentach, zawierających mój
wizerunek, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami fotografii w całości, części lub dowolnie wybranych
ich fragmentach, zawierających mój wizerunek - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania fotografii w całości, części lub dowolnie wybranych ich fragmentach,
zawierających mój wizerunek w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii
w całości, części lub dowolnie wybranych ich fragmentach, zawierających mój wizerunek w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4) polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
Zgoda na rozpowszechnianie przez Uniwersytet SWPS mojego wizerunku utrwalonego na przekazanych
Uniwersytetowi SWPS fotografiach w całości, części lub dowolnie wybranych jego fragmentach, jest
niewyłączna, nieograniczona terytorialnie i czasowo oraz nieodpłatna. Zezwalam Uniwersytetowi SWPS
na decydowanie (Uniwersytetowi SWPS przysługuje wyłączne prawo decydowania) o formie i czasie

rozpowszechniania i wykorzystywania mojego wizerunku, zestawiania i łączenia mojego wizerunku z innymi
utworami lub dziełami niebędącymi utworami oraz skracania, modyfikacji, wprowadzania zmian w moim
wizerunku utrwalonym na przekazanych Uniwersytetowi SWPS fotografiach w całości, części lub dowolnie
wybranych jego fragmentach, według własnego uznania i potrzeb Uniwersytetu SWPS, bez uprzedniej
akceptacji z mojej strony, z jednoczesnym poszanowaniem moich dóbr osobistych.
Nadto, niniejszym:
1. oświadczam i zapewniam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa
pokrewne do przekazanych Uniwersytetowi SWPS fotografii w całości, części lub dowolnie wybranych
ich fragmentów, zawierających mój wizerunek, i że nie posiadają one żadnych wad prawnych, a korzystanie
z nich przez Uniwersytet SWPS nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich;
2. udzielam Uniwersytetowi SWPS niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, na czas
nieoznaczony licencji na korzystanie z przekazanych Uniwersytetowi SWPS fotografii w całości, części lub
dowolnie wybranych ich fragmentów, zawierających mój wizerunek, w każdej formie i z użyciem wszelkich
środków technicznych, w dowolny sposób i w dowolnej ilości, w dowolnych celach, w szczególności, ale nie
wyłącznie w celach marketingowych, promocyjnych, komercyjnych, zarobkowych (osiąganie bezpośredniej
lub pośredniej korzyści majątkowej) Uniwersytetu SWPS, na polach eksploatacji, o których mowa powyżej;
3. upoważniam Uniwersytet SWPS do decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności przekazanych
Uniwersytetowi SWPS fotografii w całości, części lub dowolnie wybranych ich fragmentów, zawierających
mój wizerunek oraz zezwalam Uniwersytetowi SWPS na wykonywanie uprawnień, o których mowa
w niniejszym dokumencie na wszelkich rodzajach nośników, we wszelkich rodzajach środków przekazu oraz
we wszelkich aktualnie znanych formatach, w tym na dokonywanie modyfikacji lub zmian przekazanych
Uniwersytetowi SWPS fotografii, zawierających mój wizerunek koniecznych z technicznego punktu
widzenia, w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach.

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

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

