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Oświadczenie
W związku z ubieganiem się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej oświadczam, iż
w roku akademickim 2017 / 2018 nie pobieram na więcej niż jednym kierunku studiów
(w tym także na innej uczelni) świadczeń pomocy materialnej, o których mowa
w art. 173 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2005 Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), tj.: stypendium socjalnego, stypendium
socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
zapomogi, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia.
Ponadto świadomy(a) odpowiedzialności karnej - Kodeks karny Ustawa z dnia 6 czerwca
1997 r. z późn. zm.) oraz dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych – aż do
wydalenia mnie z Uczelni włącznie i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej pomocy
materialnej - oświadczam, że:

(Proszę zaznaczyć dwa właściwe stwierdzenia)
1) nie ukończyłem(łam) jeszcze studiów pierwszego stopnia ani jednolitych
magisterskich na żadnej uczelni,
2) ukończyłem(łam) studia pierwszego stopnia i kontynuuję kształcenie w celu
uzyskania tytułu zawodowego magistra,
3) posiadam już tytuł zawodowy magistra,
4) nie posiadam jeszcze tytułu zawodowego magistra.

Miejscowość, data ↓

*przykładowy wzór oświadczenia

Czytelny podpis wnioskodawcy ↓

POUCZENIE
USTAWA
z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym
Wyciąg
Przepisy dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Art. 184. [Okres pobierania stypendium]
1. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 w danym
roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden
semestr przez okres do pięciu miesięcy.
2. Stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3, są przyznawane na semestr lub na rok
akademicki, a stypendium ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt na rok akademicki,
z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden
semestr.
3. Stypendia, o których mowa w art. 173 są wypłacane co miesiąc, z wyjątkiem stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo nie później niż 15 grudnia danego
roku.
4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać
stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę,
stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Studentowi, który po
+ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie
przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po
ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub
równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
5. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 i 3, nie
może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w
przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
6. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy
materialnej na więcej niż jednym kierunku.

