JM Rektor
Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej
ul. Gen. Sikorskiego 4, Bielsko-Biała

Data wpływu………………………
Podpis osoby przyjmującej………………….

Wniosek o przyznanie stypendium rektora
w roku akademickim ........../.......... w semestrze…………

Imię i nazwisko .........................................................................................................................................................
Data urodzenia .........................................................................Pesel.........................................................................
Adres zamieszkania......................... ..........................................................................................................................
Adres korespondencyjny:……………………………………………………………………………............................
E-mail………………………………………………… Nr telefonu……………………………….…………………..
Kierunek studiów .......................................................................................................................................................
Rok i stopień studiów..................................................................... Numer albumu..................................................
Forma (stacjonarna, niestacjonarna) ........................................................................................................................
Opis sytuacji uzasadniającej przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów:
1. Uzyskałem(-am) niżej podaną średnią ocen za ostatni rok studiów:

.........................
wpisać średnią ocen
(wypełnia pracownik Uczelni)

............................................................................
poświadczenie pracownika Uczelni
(data i czytelny podpis)

W roku akademickim 20….../20…... uzyskałem/-am następujące osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i inne:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………….
Załączniki:
Do wniosku należy załączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie dokumentów dotyczących osiągnięć
naukowych, sportowych, artystycznych i innych.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej:




Oświadczenie studenta

za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 KK, który brzmi: „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 od 6 miesięcy do 8 lat.” /Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077
z późn. zm./
za przestępstwo określone w art. 286 KK, który brzmi: „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza
inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzania jej w błąd
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat” /Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077 z późn. zm./ oświadczam,
co następuje:
 powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym,
 zapoznałem/-am się z warunkami uprawniającymi do przyznania stypendium,
 oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Wyższej
Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą w Bielsku-Białej obowiązującego od dnia 01 października
2019 roku i jest on dla mnie zrozumiały i przyjmuję do wiadomości jego treść.

Ponadto oświadczam, iż jest mi wiadome, że zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668) art. 93
świadczenia z funduszu stypendialnego przysługują:
1) na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej
niż przez okres 6 lat,
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Przepis
stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do stypendium, student jest zobowiązany niezwłocznie
poinformować o tych zmianach Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Bielsko-Biała, dnia ……..……………………

……….………………………………
czytelny podpis studenta

Proszę o przekazywanie kwoty przyznanego stypendium na konto:
nr ..........................................................................................................................
w banku ...............................................................................................................

Bielsko-Biała, dnia ……..……………………

……….………………………………
czytelny podpis studenta

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku
studiów w semestrze zimowym/letnim/ roku akademickiego ....................

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 § 1 w zw.
z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077 z późn. zm.) oraz
odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych o ś w i a d c z a m,
 iż nie pobieram świadczeń z funduszu stypendialnego na innym kierunku studiów (dotyczy to również
innej uczelni),
 iż nie pobieram świadczeń z funduszu stypendialnego przez okres dłuższy niż 6 lat,
 iż nie posiadam tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,
 iż nie posiadam tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego i ponownie podejmuję
studia pierwszego stopnia,
 iż nie posiadam tytułu zawodowego uzyskanego za granicą.
Oświadczam, że zapoznałem/-am/ się z treścią Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Wyższej
Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej obowiązującego od 01 października 2019 r., jest on
dla mnie zrozumiały i przyjmuję do wiadomości jego treść.

…………………………
data

……………………………………………………………
czytelny podpis studenta

