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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
W ROKU AKADEMICKIM ……../……..

Imię i nazwisko studenta : ………………………………………………………………………

Nr tel.: ……………………………….	e-mail: ……………………………………………

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………….

Wydział: ……………………………..	Rok studiów: ……………………………….. …..

System studiów (zaznacz właściwe poprzez wstawienie w nawiasie znaku x):
[] Stacjonarne 				[] Pierwszego stopnia
[] Niestacjonarne				[] Drugiego stopnia
						[] Jednolite magisterskie

WNOSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA ASP W WARSZAWIE DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZE WZGLĘDU NA: (pouczenie: proszę wybrać jedną możliwość spośród trzech)

Uzyskaną średnią ocen za rok akademicki ……../……… :
Średnia ocen: ………………………………
uzyskana w (proszę podać uczelnię, kierunek) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..:
lub
2. Osiągnięcia naukowe:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
lub
3. Osiągnięcia artystyczne, tj.: 
Samodzielne wystawy, realizacje projektowe i konserwatorskie, udział w wystawach i wydarzeniach projektowych i konserwatorskich, działalność kulturotwórcza.

Uwaga! W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, należy wskazać, że jest się laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

(pouczenie: osiągnięcia artystyczne muszą być potwierdzone stosowną dokumentacją – np.: informacje prasowe, zaproszenia, print screen informacji zamieszczonych na stronach internetowych, NIE PORTFOLIO!) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
lub
4. Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym:
Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone stosowną dokumentacją

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

Otrzymane stypendia rektora dla najlepszych studentów w latach ubiegłych oraz inne stypendia (proszę podać rok akademicki w którym przyznane było stypendium i rodzaj stypendium):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….
data i podpis studenta

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ponadto oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz.1182 ze zmianami ), wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie powyższych danych osobowych do celów stypendialnych. ASP w Warszawie, informuje, że studentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Oświadczam, że posiadam pełną świadomość, że ponoszę pełną odpowiedzialność za zgodność treści złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym. 
Zostałam/łem uprzedzony/a o odpowiedzialności oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 §1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997, nr 88, poz.553 z późn. zm.) jak również świadomy/a odpowiedzialności za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu Karnego oraz świadomy/a obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych art. 233 Kodeksu Karnego. 

………………………………….
data i podpis studenta

Wniosek złożono dnia …………………
Data i podpis osoby przyjmującej

	Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego:

	Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 	podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
	Art. 286  § 1 Kodeksu Karnego:

	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.





……………………..…………..
( imię i nazwisko)


OŚWIADCZENIE 
O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW

Niniejszym oświadczam, że nie ubiegam się o stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim …………… w innej uczelni ani na innym kierunku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz, że ubiegam się o tę formę świadczenia tylko na kierunku ……………………………………….…...…………. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
	Niniejszym oświadczam, że nie pobieram stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku 	akademickim …….	.…………….. w innej uczelni ani na innym kierunku Akademii Sztuk 	Pięknych w Warszawie.
	Niniejszym oświadczam, że*:
	nie ukończyłem/am żadnych studiów
ukończyłem/am studia (podać uzyskany tytuł, tj: inżynier, licencjat, magister)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ponadto oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do przyznania stypendium rektora są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz.1182 ze zmianami ), wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie powyższych danych osobowych do celów stypendialnych. ASP w Warszawie, informuje, że studentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Oświadczam, że posiadam pełną świadomość, że ponoszę pełną odpowiedzialność za zgodność treści złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym. 
Zostałam/łem uprzedzony/a o odpowiedzialności oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 §1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997, nr 88, poz.553 z późn. zm.) jak również świadomy/a odpowiedzialności za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu Karnego oraz świadomy/a obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych art. 233 Kodeksu Karnego. 

………………………………….
data i podpis studenta
                 
	Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego:

	Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 	podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
	Art. 286  § 1 Kodeksu Karnego:

	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.

* niepotrzebne skreślić



1Informacja w sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów


1. Przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów w wysokości…………..zł miesięcznie
2. Nie przyznano stypendium


1 niepotrzebne skreślić

