Załącznik nr 3
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA NSW
dla najlepszych studentów z dotacji MNiSW na rok akademicki 2020/2021

1.

Imię i nazwisko studenta

2.

Data i miejsce urodzenia

3.

Adres stałego zameldowania

4.

Pesel; numer albumu

5.

Telefon

6.

Adres mailowy

7.

Aktualny rok studiów

8.

Średnia ocen z ubiegłego roku
akademickiego
Osiągnięcia naukowe,
artystyczne, sportowe z roku
akademickiego 2019/20
(potwierdzone załączonymi
dokumentami)

9.

Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku
akademickim 2020/21 na podstawie:
 wysokiej średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku akademickim*
 posiadanych osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych*
OŚWIADCZENIE

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inna 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. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 poz. 1668); oświadczam, że:
- podane we wniosku informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
- świadczenia pomocy materialnej pobieram tylko na kierunku zarządzanie,
- nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku w tym na innej
uczelni.,
- zapoznałam/em się z treścią art. 93 ustawy z dnia 20 lipa 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668) i oświadczam, że do dnia złożenia wniosku o pomoc
materialną, nie ukończyłe/am innego kierunku studiów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NSW danych osobowych zawartych we wniosku
o stypendium rektora dla najlepszych studentów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póżn. zm.) na potrzeby
związane z przyznaniem i wypłata stypendium .
Dnia: ………………………..

………………………………………….
Podpis czytelny student
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Załącznik nr 3a
OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 w zw. z § 286 KK (Dz.
U. Nr 88 z 1997r., poz. 553 z późn zm.) oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy
z dnia 20 lipa 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668),
oświadczam, że:





wniosek o przyznanie pomocy materialnej złożyłem(am) tylko na kierunku Zarządzanie
Wydziału Nauk Społecznych Nadbużańskiej Szkoły Wyższej im. Marka J. Karpia w
Siemiatyczach,
zapoznałem(am) się z treścią art. 93 ustawy z dnia 20 lipa 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668) i potwierdzam, że nie pobieram, nie ubiegam
się i nie będę ubiegać się o świadczenie pomocy materialnej na innym kierunku studiów
oraz na innej uczelni.
zapoznałem(am) się z art. 93 ustawy z dnia 20 lipa 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668) i jestem świadomy(a), że świadczenia pomocy
materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomoga) nie przysługują:
o studentowi, który ukończył jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia;
o studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia i ponownie podjął studia na
tym poziomie;

…………………………….
(data)

…………………………………………
(podpis studenta)

W przypadku przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok
akademicki 2020/2021 proszę o przelanie kwoty przyznanego mi stypendium na rachunek
bankowy
Nr ……………………………………………………………………………………………………………

________________________________________________________
Wypełnia pracownik dziekanatu
1. Student zaliczył / nie zaliczył w terminie sesje oraz zdał / nie zdał indeks we
właściwym dziekanacie w wymaganym w regulaminie studiów terminie;
2. jest wpisany/ nie jest wpisany na kolejny rok akademicki/semestr;
3. korzysta/nie korzysta z wpisu warunkowego na kolejny rok studiów;
4. średnia arytmetyczna za rok akademicki 2019/2020 wynosi ________________

Dnia …………………………………

…………………………………………
Podpis pracownika dziekanatu
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