Załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR
Imię i nazwisko studenta:
Adres stałego zamieszkania:

........................................................................................................
........................................................................................................

Wydział/Kierunek studiów:
Rok studiów; nr albumu:
Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)
Poziom studiów (I stopnia, II stopnia, jednolite
studia magisterskie)

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Oświadczenie
o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
w roku akademickim ……./…….
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczam że:
1) ubiegam/nie ubiegam się* o przyznanie i pobieram/nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na
innym kierunku studiów, w tym na innej uczelni2; jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w przypadku
otrzymania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku w tym na innej uczelni.
2) do dnia złożenia wniosku ukończyłem(am)/nie ukończyłem(am) 3:
- studia pierwszego stopnia (podać rok ukończenia studiów oraz nazwę kierunku i uczelni):
................................................................................................................................................................................
- studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie uzyskując tytuł magistra lub równorzędny
(podać nazwę kierunku i uczelni):
................................................................................................................................................................................
3) jestem/nie jestem*:
- kandydatem(ką) na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym, który(a) podjął(eła) studia
na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymałem(am) pomoc w związku
z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszem służb państwowych, który(a) podjął(eła) studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego
i otrzymał(a) pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
moich danych osobowych zawartych we wniosku4;
5) zapoznałem się z treścią regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
6) wszystkie podane wyżej informacje są prawdziwe, kompletne i zgodne z obecnym stanem faktycznym.
…………………………………
miejscowość, data

………………………………..…………………
podpis studenta składającego oświadczenie

* niepotrzebne skreślić
1 Art. 233 § 1 KK stanowi, że kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2 Art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) stanowi,
że 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.
3 Art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) stanowi,
że studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia,
o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończenia studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego
magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
4 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t., z późn. zm.)

