WNIOSEK
o przyznanie stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021
Imię i nazwisko
Kierunek i specjalność
Forma studiów

Stacjonarne / Niestacjonarne*

Nr indeksu
Adres do korespondencji
Telefon
Nr konta bankowego
studenta
Do Uczelnianej Komisji Stypendialnej
Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021, na podstawie
ocen uzyskanych za rok akademicki 2019/2020. Potwierdzam, że średnia ocen uzyskanych przeze
mnie w trakcie „ostatniego” roku studiów wynosi …………………………..
oraz posiadam następujące osiągnięcia (dokumentacja w załączeniu):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że ukończyłem inny kierunek studiów NIE/TAK1, jaki i gdzie:…………..……..………………
Podpis studenta: .............................................................................
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 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), oświadczam, że:
1) Zapoznałem (-am) się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów,
2) Podane powyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1669 ze zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez StSW w Kielcach moich danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby związane z przyznaniem i wypłatą
stypendium Rektora.
Równocześnie oświadczam na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), że wniosek o stypendium Rektora złożyłem (-am) wyłącznie w Staropolskiej Szkole
Wyższej w Kielcach i nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na innych kierunkach studiów.

Podpis studenta: .............................................................................

Wypełnia pracownik Dziekanatu
Potwierdzam osiągnięcia studenta oraz średnią arytmetyczną/ważoną * ocen studenta za rok
akademicki 2019/20 wynoszącą: ………………… . Student uzyskał ………………… punktów.
…………………………………………
Data złożenia wniosku w Dziekanacie
1

właściwe zakreślić

…………………………………………
Podpis pracownika Dziekanatu

