
STYPENDIA  WSCHODNIE 2021 
Kwestionariusz 

 kandydata do Programu Stypendialnego  
„Studia Wschodnie” 

rok 2021 

Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o stypendium  

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

Nr paszportu ………………………………………………………………………………… 

 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………….….. 

 

Adres domowy …………………………………………………………………………….... 

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

Kontakt : nr telefonu, e-mail ......................................................................................... 

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

Ukończone studia wyższe w kraju pochodzenia, nazwa szkoły wyższej: uczelnia, 
wydział, instytut, temat pracy magisterskiej 

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowany temat pracy magisterskiej na kierunku studiów Studia Wschodnie 
……………………………………………………...……………………………………….… 

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

Znajomość języków:  

Polski: biegła w mowie i piśmie, średnia, czytam i rozumiem, słaba, tylko czytam, 
nie znam 

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

(niepotrzebne skreślić ) 

Angielski: biegła w mowie i piśmie, średnia, czytam i rozumiem,  słaba, tylko czytam, 
nie znam 

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

( niepotrzebne skreślić ) 

Inne: biegła w mowie i piśmie, średnia, czytam i rozumiem, słaba, tylko czytam, 
nie znam 



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

( niepotrzebne skreślić ) 

Zaangażowanie w działalność społeczną, publiczną itp.  

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

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

 
 

Miejscowość, dnia ...............................................  

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

(podpis osoby ubiegającej się o stypendium) 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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). Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tzn. że dane osobowe są niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: iod@adm.uw.edu.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu  finansowania, rozliczenia stypendiów 

na rzecz studentów, którzy odbywają studia dzienne w ramach „Programu 
Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Premiera 
RP” (Programem I) i młodych badaczy, którzy odbywają staże naukowe w ramach 
„Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego  pod patronatem 
Premiera RP” (Program II) 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji stypendium 
określonych w pkt 3  a następnie zostaną zarchiwizowane.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, prawo do 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.  

6. Podanie danych jest obowiązkowe, w przypadku ich niepodania nie będzie mogła 
Pani/Pan wnioskować o przyznanie stypendium.  

7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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