OŚWIADCZENIE STUDENTA
…………..…………………………………………...
imię i nazwisko

Oświadczenia:
proszę wpisywać w kolumnie OBOK poszczególnych oświadczeń odpowiedzi TAK lub NIE

TAK/NIE

1. Czy ukończył(-a) Pan/Pani już jakiekolwiek studia?
Jeśli TAK proszę podać datę ukończenia studiów, poziom (Ist/IIst/jednolite mgr), nazwę uczelni i posiadany tytuł
(np. licencjat/inżynier/magister):

……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
pouczenie: Zapomoga nie przysługuje studentowi, który ukończył już jeden kierunek studiów, a studia obecne nie
są kontynuacją studiów po ukończeniu studiów I st. w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra

2. Czy pobierał(-a) Pan/Pani dotąd zapomogę na studiach II st. lub jednolitych magisterskich?
JEDYNIE studenci studiów II stopnia oraz ci studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli już
studia I stopnia, proszeni są o podanie nazwy stypendium, nazwy uczelni i roku akademickiego, w którym
zapomoga była przyznana:

…………………………………………………………………………………………………………….
……...……………………………………………………………………………………………………..
3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem pomocy materialnej WSH.
4. Czy jest Pan/Pani kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym lub
funkcjonariuszem służb państwowych?
pouczenie: niektórym osobom z tych kategorii – zgodnie z Regulaminu pomocy materialnej WSH nie przysługuje
zapomoga.

5. Oświadczam, że jestem świadomy(-a), iż studiując na więcej niż jednym kierunku studiów (niezależnie
od tego, czy są to kierunki na jednej, czy na różnych uczelniach) mogę otrzymywać zapomogę tylko na
jednym, wskazanym przeze mnie kierunku.
6. Oświadczam, że jestem świadomy(-a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym
odpowiedzialności karnej1) i dyscyplinarnej2). Ponadto zobowiązuję się do natychmiastowego
powiadomienia KS WSH o wszelkich zmianach, które wystąpiłyby w okresie od daty złożenia wniosku
do daty wydania decyzji przez KS WSH.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku,
w niezbędnym do tego zakresie oraz zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), w związku z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów
wykonawczych do ustawy). Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich
danych jest Wyższa Szkoła Humanitas oraz że ich przetwarzanie jest związane z ubieganiem się przeze
mnie o stypendium oraz że mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu Karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, 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”
2)
odpowiedzialność dyscyplinarna z art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1842, z późn.zm.) – „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające
godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem
koleżeńskim samorządu studenckiego.”
1)

........................................................................
(czytelny podpis studenta)

