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..................................................................................... 

(imię i nazwisko studenta) 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

(adres zamieszkania) 

...................................................................................... 

(telefon) 

Studia 

stacjonarne/niestacjonarne* 

 
.............................................................. 

(nr albumu studenta) 

 

.............................................................. 

(kierunek i rok studiów) 

 

Jestem czynnym studentem/przebywam na urlopie* 

 

Komisja Stypendialna 

Uczelni Lingwistyczno - Technicznej                            

w Przasnyszu 

 

 

W N I O S E K 

o przyznanie stypendium rektora  dla najlepszych studentów 

 

 

 

Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku 

akademickim ………….. . na podstawie: 

o wysokiej średniej ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim 

o posiadanych osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych 

 
średnia ocen z egzaminów: ………………………………….(do trzech miejsc po przecinku) 

na podstawie ocen uzyskanych na ………… roku studiów w ULT. 

 

średnia ocen z egzaminów i zaliczeń: ……………………….(do trzech miejsc po przecinku) 

na podstawie ocen uzyskanych na ………… roku studiów w ULT. 

 

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. 

211ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85 z późn. zm.) 
** oświadczam, że: 

 moja średnia ocen uzyskana w roku akademickim ......../........ obliczona zgodnie z kartą osiągnięć 

okresowych studenta; 

 posiadam następujące osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe z roku akademickiego ........./.........; 

 

osiągnięcia naukowe: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 



 

Załącznik nr 3  do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania   

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów  

Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu 
 

7 

 

 
 

osiągnięte wyniki   sportowe: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

 

1.   ........................................................................................................................................ 

2.   ........................................................................................................................................ 

3.   ........................................................................................................................................ 

 

** Art. 211. 1. 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. 2. Za ten sam  czyn 
student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną. 

 podane powyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; 

 zapoznałem/am się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ULT w Przasnyszu ustalonym w trybie 

art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U.2020.85 z późn. zm.); 
 ubiegam/nie ubiegam się o przyznanie i pobieram/nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na innym 

kierunku studiów w tym na innej uczelni (podać nazwę kierunku i uczelni: …); jednocześnie zobowiązuję 

się do niezwłocznego poinformowania ULT w przypadku otrzymania świadczeń pomocy materialnej na 

innym kierunku w tym na innej uczelni (art. 184 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U.2020.85 z późn. zm.); 
 zapoznałem się z treścią art. 184 ust. 5** ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U.2020.85 z późn. zm.)  i oświadczam, że do dnia złożenia wniosku o stypendium  rektora dla 

najlepszych studentów nie ukończyłem innego kierunku studiów oraz zobowiązuję się do niezwłocznego 

powiadomienia Uczelni o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w art. 184 ust. 5 ustawy, 

mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej. 

 

 
Data: ................................................................ ................................................................................ 

(podpis studenta) 
 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926, z późn. zm.) oraz zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ULT w 

Przasnyszu moich danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby związane z przyznaniem i 

wypłatą  stypendium za  wyniki w nauce.  

 

 
Data: ................................................................ ........................................................................... 

(podpis studenta) 
 

 

*Art. 184. 4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium 

socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych 

studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko  na jednym, wskazanym przez studenta kierunku 

studiów. 

**Art. 185. 5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim 

kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po 

ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, 

jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 
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Dane osobowe studentka do przelewu stypendium na konto: 

 
 

Nazwisko i imię studenta: 
 

Adres stałego zamieszkania: 
 

Adres do korespondencji: 

 

Numer telefonu: 
 

Adres e-mail: 

 

Wydział: 
 

Kierunek studiów: 

 

Rok studiów: 
 

Nr albumu: 
 

System studiów: stacjonarne/ niestacjonarne**)
 

 

Nazwa banku: 
 

 

Nr konta bankowego: 
                            

 


