Załącznik nr 1
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
OŚWIADCZENIE
o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
Dane studenta
Imię i nazwisko studenta …………………………………………….……………………..................
Wydział (zaznaczyć właściwe)*:
□ Nauk Humanistycznych i Społecznych □ Nauk Ekonomicznych i Informatyki □ Nauk o Zdrowiu
Kierunek ………………………………………………………………………………………………..
Specjalność ……………………………………………………………………………………………..
Nr albumu ………………………….
Rok studiów (zaznaczyć właściwie)* □ I □ II □ III □ IV Semestr…………………………….
Stopień studiów (zaznaczyć właściwie)* □ I stopnia □ II stopnia
Tryb studiów (zaznaczyć właściwie)* □ studia stacjonarne □ studia niestacjonarne
Adres stałego zamieszkania …………………………………………………………………………….

I.

(kod pocztowy, poczta, ulica, nr, miejscowość)

Telefon kontaktowy…………………………………. Adres e-mail ……………………………………

Potwierdzenie przez dziekanat wydziału

Status rejestracji …………………………………….

…………………………………………………...
(pieczątka i podpis pracownika dziekanatu)

Jestem świadomy, że:
1. Zgodnie z art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca
2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164 z 2005 r., poz. 1365 z późn. zm.), student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać 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.

II.

III .
1.
2.

3.

2.

Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

3.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługują świadczenia o których mowa w art. 173 ust. 1 ww. ustawy (czyli stypendium socjalne, stypendium specjalne dla
osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra
za wybitne osiągnięcia sportowe, zapomoga), 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.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że:

nie pobieram pomocy materialnej na innym kierunku studiów.
na wyżej wskazanym kierunku studiów ubiegam się o stypendium:
socjalne (w tym stypendium socjalne w zwiększonej wysokości),
rektora dla najlepszych studentów,
specjalne dla osób niepełnosprawnych,
zapomogę,
dołączone do wniosku o stypendium dokumenty stanowią komplet a dane w nich zawarte są prawdziwe,

…………………………………………………………...
data i podpis studenta (oświadczającego)

