Załącznik nr 11

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

…………………………………………….
Kierunek studiów

…………………………………………….
Nr albumu

…………………………………………….
Tryb studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

…………………………………………….
Rodzaj studiów (I stopnia, II stopnia, magisterskie)

………………………....………………….
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 z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017r., poz. 2183, z późn. zm.)oświadczam, że:
- świadczenia pomocy materialnej pobieram tylko na kierunku
…………………….……………………………………..………………………………………………………………
KIERUNEK STUDIÓW (NA KTÓRYM STUDENT UBIEGA SIĘ O STYPENDIUM

- nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku w tym na innej uczelni.
- zapoznałam/em się z treścią Art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipa 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017r., poz.
2183, z późn. zm.) i oświadczam, że do dnia złożenia wniosku o pomoc materialną, nie ukończyła/em innego kierunku studiów
oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Uczelni o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 184 ust 5
ustawy, mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Dnia ..................................................

………………………………………
Czytelny podpis studenta



Art. 211 ust.1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem
koleżeńskim samorządu studenckiego.
ust.2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.


Art. 184 ust. 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.


Art. 184 ust. 5 Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba, że kontynuuje o studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu
uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat


Art. 184 ust. 5 Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba, że kontynuuje o
studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat
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