Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

Imię i nazwisko studenta/ki .................................................
Nr albumu............................................................................
PESEL ................................................................................
Kierunek studiów: ................................................................
Rok studiów: ........................................................................
Stopień studiów: I stopnia/ II stopnia/ jednolite magisterskie **
Forma studiów: stacjonarne/ niestacjonarne**
OŚWIADCZENIE STUDENTA
o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów/ na więcej niż jednym kierunku studiów
Świadomy(a) odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tj.: Dz.U z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), oświadczam, że: zapoznałem(am) się z treścią art. 93 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce * - właściwe zaznaczyć (X):
1. W roku akademickim 20..... /20..... nie składałem/am wniosku i nie pobieram świadczeń pomocy materialnej (tj.
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych
studentów i zapomogi) na innej uczelni lub na innym kierunku studiów.
2. Jednocześnie oświadczam, że (zaznacz odpowiedni punkt):
• ukończyłem(am) studia:
 TAK
 pierwszego stopnia,  drugiego stopnia,  jednolite magisterskie
.......................................................................................................................................................................................................
(podać datę rozpoczęcia i ukończenia studiów, nazwę uczelni, kierunek)

i uzyskałem/(am) tytuł zawodowy:…………...............................................................................................................................
 NIE
• rozpocząłem/(am) studia lecz ich nie ukończyłem/(am) (np. rezygnacja, skreślenie):
 TAK
 pierwszego stopnia,  drugiego stopnia,  jednolite magisterskie
.......................................................................................................................................................................................................
(nazwę uczelni, kierunek)

Studia rozpoczęte w dniu……………………………………….i przerwane w dniu……………………………………….
 NIE
• w dniu złożenia wniosku studiuję na innym kierunku studiów:
 TAK .........................................................................................................................
(podać rok rozpoczęcia studiów, nazwę uczelni, kierunek, planowany termin ukończenia)

oraz złożyłem(am) na wyżej wymienionym kierunku studiów wniosek o stypendium rektora / socjalne / dla osób
niepełnosprawnych**:  tak  nie
 NIE

3. Zapoznałem/am się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.
4. Podane wyżej informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń pomocy materialnej są
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
W przypadku nienależnie pobranych świadczeń pomocy materialnej zobowiązuję się je niezwłocznie zwrócić na rachunek
funduszu stypendialnego (zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Białymstoku).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku danych
osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla
osób niepełnosprawnych** zgodnie z art. 7ust.2 Rozporządzenia Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (tzw. RODO).
Białystok, dnia ..................................
..........................................................................................
(własnoręczny czytelny podpis studenta)

*Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - art. 93 [Ograniczenie możliwości przyznania świadczeń]:
1. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, przysługują na studiach pierwszego
stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których
mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
3. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, nie przysługują studentowi posiadającemu
tytuł zawodowy:
1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
4. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1,
wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu
świadczenia przysługują na studiach:
1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
5. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite
studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
6. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o
których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85
ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych
po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia
się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
7. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego,
świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust.
4 i 6 stosuje się odpowiednio.
8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się
lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.
** niepotrzebne skreślić

