
Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczeń dla Studentów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku, Zarządzenie Rektora nr 14/2020  
z dnia 30.09.2020r. 
 
 

Gdańsk, dnia ........................ 
 
 
.......................................................................................    ....................................................................................... 
(nazwisko i imię)        (wydział) 
 
 
.......................................................................................   ....................................................................................... 
(adres)         (kierunek) 
 
 
.......................................................................................   ....................................................................................... 
 (nr tel. – komórkowy/stacjonarny)      (studia stacjonarne/niestacjonarne) 
 
 
.......................................................................................    ……………………......................................................... 
(adres e-mail)       I stopień/II stopień 
 
 
.......................................................................................   ....................................................................................... 
(nr albumu)       (semestr 

 
 

OŚWIADCZENIE STUDENTA 
 
Oświadczam, że: 

                tak            nie 

Jestem studentem(ką) innego kierunku GWSH                        (jakiego?) ……………..……………………….… 
 

                tak            nie 

Jestem studentem(ką) innej Uczelni                                         (jakiej?) ……………………………………..….... 
 

                tak            nie 

Jestem absolwentem studiów            I stopnia                          kierunek ………………………………..………... 
 
     termin ukończenia studiów (miesiąc i rok) .…………………….………..… 
      

                tak            nie 

 II stopnia                         kierunek ………………..…….………………….. 
 
 

       termin ukończenia studiów (miesiąc i rok) .…………………….………..…  
 
Nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów GWSH ani na innych 
uczelniach. 
 
Oświadczam, że jestem świadomy(a), iż: 
1. zgodnie z art. 93 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 poz 85 z późn. zm.), student 

studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów, 

2. zgodnie z art. 93 ust 2 i ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 poz 85 z późn. zm.) 

świadczenia (stypendium socjalne, stypendium  dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, 

zapomoga)  

1) przysługują 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:  

         a)magistra,  magistra inżyniera albo równorzędny 

         b) licencjata , inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia, 

       Przepis stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granica.  

3. zgodnie z art. 91 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 poz 85 z późn. zm.) 

o przyznanie stypendium rektora  może ubiegać się również student pierwszego roku studiów przyjęty w roku złożenia egzaminu maturalnego 

który jest:  

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą  olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach  

o systemie oświaty; 

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

 
 

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


