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OŚWIADCZENIE STUDENTA/DOKTORANTA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § l Kodeksu
karnego za składanie fałszywych zeznań oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 i 322
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; oświadczam, że:
1. o pomoc materialną ubiegam się:
 wyłącznie w Akademii Katolickiej
 również w innej uczelni/instytucie
2. zapoznałem/am się z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym świadczenia pomocy materialnej przysługują
tylko na jednym kierunku1.
3. potwierdzam, że nie pobieram, nie ubiegam się i nie będę się ubiegać o świadczenia pomocy
materialnej na innym kierunku studiów oraz na innej uczelni;
4. odbywam inne studia albo w latach poprzednich odbywałem/am studia (I stopnia, II stopnia,
jednolite magisterskie, w tym również za granicą):
 nie
 tak: w jakim latach : …..
o czy pobierałem tam pomoc materialną:
 nie:
 tak: stypendium naukowe, stypendium socjalne, stypendium dla osób
niepełnosprawnych, zapomogę.
5. Ukończyłem studia (również za granicą, chodzi o studia I stopnia, II stopnia, jednolite
magisterskie a w przypadku doktorantów – posiadam stopień doktora).

……….……….………………………
data i podpis studenta
1

Zob. Art. 93 [Ograniczenie możliwości przyznania świadczeń]
1. 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.
2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1:
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.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
4. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student
może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów,
jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat [dotyczy pobierania świadczeń].

