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Nazwisko i imię studenta:
Kierunek studiów, na którym student ubiega się o stypendium:
Rok studiów:

Nr albumu:

System studiów: stacjonarne/ niestacjonarne*)

OŚWIADCZENIE O ODBYTYCH STUDIACH
Świadomy/świadoma, że świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i
jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat oświadczam, że:



nie odbywałem/odbywałam innych studiów niż te, na których składam wniosek o stypendium,



odbywałem/ odbywałam wcześniej studia w okresach wymienionych poniżej (z uwzględnieniem
aktualnych studiów):

Lp.

Data
rozpoczęcia
studiów
(miesiąc, rok)

Uczelnia, kierunek

Data
końca
studiów*
(miesiąc, rok)

Liczba
miesięcy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Łącznie miesięcy:

* w związku z obroną pracy dyplomowej lub skreślenia z listy studentów



niepełnosprawność, w związku z którą ubiegam się o stypendium dla osób niepełnosprawnych
powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego i datuje się od dnia
……………………………………….

Oświadczam, że jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

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

miejscowość i data

czytelny podpis studenta

Pouczenie
Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PSWiN przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i
jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości
trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Okres ten oblicza się w miesiącach, sumując do 72 miesięcy każdy
rozpoczęty miesiąc, w którym wnioskodawca posiadał status studenta, w tym na studiach za granicą, również wówczas, gdy student przebywa na
urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia liczenie wskazanego okresu jest
kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Do wskazanego okresu wlicza się także okresy studiowania sprzed 1 października 2019 r.
W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla
osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

