………………………., dnia ………………………

…………………………………………
Imię i nazwisko studenta

………………………………………………….
Rok studiów, nr albumu
………………………………………………….
System studiów (I stopnia, II stopnia)
………………………………………………….
Specjalność
………………………………………………….
Forma studiów
………………………………………………….
Adres stałego zameldowania

OŚWIADCZENIE
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk – „Kto, w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za
pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego
działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” - oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (t.j.: Dz.U.2016.1842 z późn. zm.), oświadczam, że:
 zapoznałem(am) się z treścią art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (t.j.:
Dz.U.2016.1842 z późn. zm.) i oświadczam, że nie ukończyłem(am), do dnia złożenia wniosku o pomoc materialną
innego kierunku studiów kończącego się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra;
 ukończyłem(am) kierunek studiów (nazwa uczelni, wydział, kierunek studiów, forma i data ukończenia
studiów):………………………………..……………………….....................................…………………................................
......................................................................................................................................................................................................
oraz uzyskałem/łam tytuł zawodowy: ................................…………………………………………………..........................
 zapoznałem(am) się z treścią art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (t.j.:
Dz.U.2016.1842 z późn. zm.) i potwierdzam, że studiuję na innym kierunku (podać nazwę kierunku, rok studiów,
poziom kształcenia, planowany termin ukończenia)………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................................................................
w uczelni (podać jakiej) ................................................................................................................................................... oraz,
złożyłem(am) na wyżej wymienionym kierunku studiów wniosek o stypendium rektora:
tak*
nie*
 zapoznałem(am) się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu;
 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię Lingwistyczno-Techniczną w Świeciu danych osobowych zawartych we
wniosku o świadczenia pomocy materialnej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
t.j.: Dz.U.2016.922) ;
* - właściwe podkreślić

.............................................., dnia ........................................

………………........................................................................
(własnoręczny czytelny podpis studenta)

Pouczenie:
Treść art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „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.”
Treść art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „ 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.”

