Data przyjęcia wniosku przez Komórkę organizacyjną .. .................................

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w roku akad. 20......../20......
Stypendium rektora dla najlepszych studentów

1. Dane osoby ubiegającej się o pomoc materialną:
Nazwisko:

Data złożenia wniosku: Kielce, dnia …....................................................

Imię:

Rodzaj studiów:

Data urodzenia:

Studia:
I stopnia /

PESEL:

Nr albumu:

Kierunek:

Rok studiów:

Specjalność:

Nr grupy ćwiczeniowej:

Adres stałego zamieszkania
….................................................................................................................

Adres do korespondencji
….................................................................................................................

(kod pocztowy, poczta, ulica, nr domu/mieszkania)

(kod pocztowy, poczta, ulica, nr domu/mieszkania)

stacjonarne/

niestacjonarne*

II stopnia *

…................................................................................................................ ...................................................................................................................
Telefon / e-mail: …..................................................................................
Telefon / e-mail: .....................................................................................
Adres stałego zameldowania osób, na których utrzymaniu pozostaje student:

Nr konta bankowego studenta, na które należy przekazać stypendium:

...................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres banku)

2. Wnoszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za rok akademicki 20......./20........
Średnia liczona ze wszystkich zdawanych egzaminów i uzyskanych zaliczeń wynosi: ..........................................
.................................................................
(data i podpis studenta)

3. Dziekanat potwierdza, że student:
spełnia /
nie spełnia * warunki/ów określone/ych właściwymi przepisami do uzyskania stypendium
rektora dla najlepszych studentów.
Uzyskana średnia ocen studenta – ...................
.................................................................
(data i podpis pracownika dziekanatu)

4. Wnoszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia:
sportowe
naukowe
artystyczne*
uzyskane w roku akademickim 20........./20......... (osiągnięcia potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami)
Uzasadnienie:
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................
(data i podpis studenta)

Stwierdza się, że student
spełnia / nie spełnia* warunki/ów określone/ych właściwymi przepisami
do uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów.
.................................................................
_______
* właściwe zaznaczyć

(data i podpis Dziekana)

1

5. Oświadczenie studenta
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji, zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego,
odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:
− podane przeze mnie dane we wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej są zgodne ze stanem faktycznym,
− załączone i poświadczone przeze mnie kopie dokumentów są zgodne z oryginałami,
− studiuję dodatkowo:
NIE
TAK (podać nazwę uczelni, rok i kierunek studiów*)

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
studia*:
I stopnia
II stopnia
jednolite magisterskie
− odbyłam/em już studia:
NIE
TAK – data ukończenia ..........................................................................................................................

(podać nazwę uczelni, rok i kierunek studiów*) ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................
i posiadam tytuł: .....................................................................................................................................

−
−

−

−
−
−

nie składałam/em wniosku i nie pobieram stypendium rektora dla najlepszych studentów na innej uczelni lub innym
kierunku studiów,
zapoznałam/em się z zasadami przyznawania pomocy materialnej określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach oraz z odpowiednimi zarządzeniami do wyżej
wymienionego Regulaminu, w tym z okolicznościami, które wykluczają uprawnienia do pomocy materialnej,
zapoznałem/łam się z przepisem art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 1365 z późn
.zm.), w którym mowa, iż studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, 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,
zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wszechnicę Świętokrzyską danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie
pomocy materialnej, zgodnie z Ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.),
zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji.

Kielce, dn. ...........................20...........

..................................................................
(podpis składającego oświadczenie)

Pouczenie
dla studentów I roku II stopnia niebędącymi absolwentami Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej zawierające:
− datę egzaminu dyplomowego i uzyskany tytuł zawodowy,
− średnią arytmetyczną wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów uzyskanych na ostatnim roku studiów, z wyłączeniem ocen
wystawionych przez promotora i recenzenta z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.
2) zaświadczenie(-a) o osiągnięciach naukowych lub artystycznych lub wysokich wynikach sportowych we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym.
Student I roku studiów II stopnia może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeżeli studia rozpoczął
w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia i spełnił kryteria określone w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).
_______
* właściwe zaznaczyć
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