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OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
WIĘCEJ NIŻ NA JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1
Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. ) i dyscyplinarnej

za podawanie

nieprawdziwych danych na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 64, poz.1365 z późn. zm.)), oświadczam że: w roku akademickim 2013/2014, nie pobieram
świadczeń pomocy materialnej, czyli stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych,
stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomogi na
wydziale i kierunku innym niż wymienione w niniejszym oświadczeniu..
Ponadto oświadczam, iż wiadome mi jest, że:
- zgodnie z art. 184 ust.4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64,
poz.1365 z późn. zm.), student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać
stypendium tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów;
- zgodnie z art.184 ust.5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 64,
poz.1365 z późn. zm.), studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na
drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 w/w ustawy (czyli
stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych
studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomogi), chyba, że kontynuuje on studia po
ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej
niż przez okres trzech lat.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i
Amerykanistyki danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej, zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.)
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………………………………………….….
(podpis składającego oświadczenie)

