
 

 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU „GRAMY O NAJLEPSZYCH” 

 

 

 

I. DEFINICJE 

 

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu Programu „GRAMY O NAJLEPSZYCH” ustala się 

następujące pojęcia: 

 

1. WSB: oznacza Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 

Powstańców Wlkp. 5, wpisaną  pod pozycją 47 do rejestru uczelni niepublicznych i 

związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

2. Student: oznacza studenta Wydziału Finansów i Bankowości WSB, o którym mowa w 

pkt II pkt 1 Regulaminu. 

3. Program: oznacza organizowany przez WSB pod nazwą Program „GRAMY O NAJ-

PELSZYCH” program aktywizacji określonych grup Studentów wybranych przez WSB, 

w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości podejmowania dodatkowych 

form edukacji na zasadach oraz w zakresie określonym w Regulaminie. 

4. Regulamin: niniejszy Regulamin Programu „GRAMY O NAJPELSZYCH”. 

5. Porozumienie: porozumienie zawierane przez WSB ze Studentem zakwalifikowanym 

do Programu. 

6. Uczestnik Programu: student zakwalifikowany przez WSB do Programu, który podpi-

sał z WSB Porozumienie. 

 

II. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE 

 

1. Do Programu może być zakwalifikowany wyłącznie student Wydziału Finansów i Ban-

kowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, niezależnie od kierunku oraz formy 

kształcenia. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że z uczestnictwa w Programie 

nie mogą korzystać wolni słuchacze oraz studenci studiów podyplomowych. 

2. Uczestnictwo w Programie może być zaoferowane przez WSB studentom WSB osiąga-

jącym dobre wyniki w nauce oraz wyróżniającym się w szczególności pod względem 

naukowym, artystycznym, sportowym lub przejawiającym aktywną działalność w życiu 

akademickim, bądź charakteryzującym się postawą zgodną z zasadami obowiązującymi 

w WSB oraz promowanymi przez WSB wartościami. 

3. Kwalifikacji do udziału w Programie dokonuje Komisja, której przewodzi Dziekan  

Wydziału. 

4. Procedura kwalifikacyjna otwarta jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwsze-

go stopnia, dla pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich i czwartego roku jed-

nolitych studiów magisterskich oraz dla pierwszego roku studiów drugiego stopnia. 
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5. Terminy kwalifikacji oraz dokumenty aplikacyjne określa corocznie Dziekan Wydziału i 

przekazuje społeczności uczelnianej w sposób standardowo przyjęty (Extranet, mailing, 

nośniki marketingowe). 

6. Uczestnikiem Programu staje się student WSB wybrany przez WSB w sposób określony 

powyżej, po wyrażeniu przez niego zgody na uczestnictwo w Programie, z chwilą podpi-

sania Porozumienia z WSB. 

7. Uczestnictwo w Programie ma charakter dobrowolny. Student może w każdym momen-

cie zrezygnować z udziału w Programie. Brak wyrażenia zgody na uczestnictwo w Pro-

gramie bądź rezygnacja z Programu nie powoduje dla Studenta żadnych negatywnych 

skutków. 

8. Kwalifikacja dla studentów studiów pierwszego stopnia przewiduje zgłoszenia na dwie 

różne ścieżki. Student może aplikować na ścieżkę naukową lub biznesową.  

9. Kwalifikacja dla studentów studiów drugiego stopnia i studentów czwartego roku jedno-

litych studiów magisterskich przewiduje zgłoszenia wyłącznie na ścieżkę naukową. 

10. Do każdej ścieżki WSB określa liczbę studentów zakwalifikowanych do programu.  

 

III. ZASADY PROGRAMU 

 

1. Udział w Programie jest bezpłatny. WSB ponosi wszelkie ewentualne koszty związane z 

uczestnictwem Uczestnika Programu w Programie. 

2. W ramach Programu Uczestnik Programu może korzystać wyłącznie z form aktywności 

wskazanych przez WSB oraz aktualnie dostępnych. Uczestnikowi Programu nie przysłu-

gują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do WSB z powodu braku możliwości korzysta-

nia z danej formy aktywności, bądź też rezygnacji przez WSB z organizacji Programu. 

3. Udział w Programie ma charakter dodatkowy oraz nie ma wpływu na prawa i obowiązki 

Studenta wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz z przepisów 

obowiązujących w WSB. 

4. Każdy z Uczestników Programu ma możliwość korzystania z form aktywności wskazy-

wanych przez WSB oraz aktualnie dostępnych. Formy aktywności mogą w szczególno-

ści dotyczyć: 

a. koncentracji na ścieżce naukowej albo biznesowej, 

b. wyboru mentora zgodnie z preferowaną ścieżką (mentor naukowy albo mentor z 

rynku pracy), 

c. indywidualnego planu studiów, w tym wyboru dodatkowych przedmiotów kie-

runkowych lub specjalnościowych uzgodnionych z mentorem, 

d. realizacji drugiej specjalności na warunkach uzgodnionych z mentorem i zaak-

ceptowanych przez właściwego prodziekana, 

e. pierwszeństwa publikacji w Debiutach naukowych studentów WSB przy wspar-

ciu mentora, 

f. uczestnictwa w konferencjach środowisk studenckich (finansowanie wyjazdów) – 

współpraca z kołami naukowymi, 

g. udziału w dedykowanym programie Biura Karier (warsztaty, doradztwo zawo-

dowe, sesje coachingowe, kontakty z przedstawicielami pracodawców). 
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5. Na wniosek Uczestnika Programu WSB będzie informowało Uczestnika Programu o 

możliwości dostępu do wybranej aktywności. 

6. Uczestnictwo w programie obejmuje drugi i trzeci rok nauki w WSB w przypadku stu-

diów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.  

7. Uczestnictwo w programie obejmuje drugi rok nauki w przypadku studiów drugiego 

stopnia. Wszelkie formy aktywności w ramach Programu realizowane są w czasie wol-

nym Studenta, w szczególności uczestnictwo w danej formie aktywności nie stanowi 

podstawy do zwolnienia Studenta z jakichkolwiek jego obowiązków, w tym z zajęć 

zgodny z obowiązującym go programem kształcenia. 

 

IV.  KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Administratorem danych osobowych Uczestników programu jest Wyższa Szkoła Bankowa 

w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5. 

Jeśli Uczestnik programu ma pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przy-

sługujących praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: 

iod@wsb.poznan.pl. 

W celach realizacji usług edukacyjnych związanych z Programem „Gramy o Najlepszych” 

oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi dane Uczestników programu będą prze-

twarzane na podstawie regulaminu programu, zawartej umowy o świadczenie usług eduka-

cyjnych oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  

Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa 

do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących wyniknąć z udziału w 

Programie „Gramy o Najlepszych” oraz przez czas konieczny ze względu na realizację 

umowy przez Administratora i przez czas określony w odrębnych przepisach prawa. 

 

W celach marketingowych dane Uczestników programu będą przetwarzane na podstawie 

udzielonej zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia 

zgody.  

Dane osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania na zlecenie Uczelni w przypadku 

współpracy z konkretnym usługodawcą lub podwykonawcą (np. agencją marketingową, 

mentorem biznesowym, firmą świadczącą usługi IT dla dydaktyki). W takiej sytuacji prze-

kazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie 

do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku prze-

kazanie danych nie zwalnia Uczelni jako Administratora Danych Osobowych z odpowie-

dzialności za ich przetwarzanie. Dane Uczestników programu mogą być też przekazywane 

organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy, np. do 

GUS. 

Uczestnicy programu mają prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych,  

 do sprostowania swoich danych, 

 do usunięcia swoich danych, jeżeli Uczestnik programu wycofa zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały 
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zebrane lub w których były przetwarzane, Uczestnik programu wniesie sprzeciw wobec 

wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych lub w celu dostosowania na-

szych usług do  preferencji, gdy dane osobowe Uczestnika programu są przetwarzane 

niezgodnie z prawem,  

 do ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

 do przenoszenia danych,  

 do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarza-

nie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem, 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik pro-

gramu uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego pra-

wa. 

 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych  i archiwizacji danych po zrealizo-

waniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli 

Uczestnik programu odmówi podania swoich danych lub poda nieprawidłowe dane, nie bę-

dziemy mogli zrealizować usługi. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie określa Porozumienie zawarte przez 

Uczestnika Programu z WSB. 

2. Udział w Programie przewidziany jest maksymalnie na czas trwania studiów. Utrata sta-

tusu studenta WSB jest równoznaczna z automatyczną, tj. bez konieczności składania ja-

kichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez Studenta lub WSB, utratą statusu 

Uczestnika Programu. 

3. WSB zastrzega sobie prawo rezygnacji z Programu bez konieczności podawania przy-

czyn. Rezygnacja z Programu przez WSB nie powoduje powstania jakichkolwiek rosz-

czeń ze strony Uczestników Programu. 

 

 

 


