Załącznik nr 1

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022

IMIĘ I NZAWISKO…………………………………………………………….. NR ALBUMU……....
KIERUNEK ORAZ ROK STUDIÓW………………………………………………………………..…...
ADRES ZAMIESZKANIA.……………………………………………………………………………….
ADRES E-MAIL………………………………………. NR TELEFONU……………………………….

Rektor SGK
Uprzejmie proszę o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2020/2021
na podstawie: wyróżniających wyników w nauce /dużej aktywności naukowej/aktywności artystycznej/aktywności
sportowej i wysokich wyników we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym/
w poprzednim roku akademickim/olimpiady międzynarodowej/olimpiady stopnia centralnego/współzawodnictwa
sportowego o tytuł Mistrza Polski
Moja średnia ocen uzyskana w stanowiącym podstawę przyznania stypendium roku akademickim obliczona zgodnie
z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz
kryteriów i trybu jej udzielania w SGK wynosi .............. .
Warszawa,dnia ...............................................

……........................................................
(podpis studenta)

……………………….………
(pieczęć uczelni poświadczającej średnią ocen)

……………………….………
(data, podpis i pieczęć pracownika uczelni poświadczającej)

•

w poprzednim roku akademickim miałem/am następujące osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe:
1………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………

•
•

podane powyżej informacje są kompletne;
zapoznałem/am się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów oraz kryteriów i trybu jej udzielania w SGK

Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające: prawo do przyznania świadczenia, osiągnięcia naukowe, artystyczne i/lub
uzyskane wyniki sportowe (oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie);
1 oświadczenie o niepobieraniu przez studenta świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów
2………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz.553 z późn. zm.)
- „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 odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)1)

Warszawa, dnia ...............................................

….........................................................
(podpis studenta)

*niepotrzebne

skreślić

