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1 W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.2Art. 233. k.k. § 1. 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.§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej
za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.3Art. 286 . 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 84Art. 211. ust. 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. ust. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
strona  z 
5Art. 184 ust.  4 i 5 :4.  Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapo-mogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.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.
6Wypisać pozostałe załączniki
strona  z 
strona  z 
1W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
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Załącznik nr 10  do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 
/
v. 1
Dane studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium
Adres stałego zamieszkania studenta
 Adres do korespondencji:
Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 
                                                      OŚWIADCZENIEUprzedzony/a o odpowiedzialności oraz świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.553, z późn. zm.)2   oraz za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu Karnego3  oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,poz. 1365, z późn. zm.)4  oraz świadomy/a obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych  OŚWIADCZAM,  ŻE:
1. Zapoznałem się z aktualnie obowiązującym Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część oraz z Regulaminem studiów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia.
2. Moja średnia ocen uzyskana w roku akademickim   obliczona zgodnie z Regulaminem studiów:  jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia wynosi:
 
3.  Posiadam następujące osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe z roku akademickiego  ;
L.p.	
Data, czas trwania
Osiągnięcia
Punkty
Potwierdzenie
złożenia dokumentacji
4.
Świadomy/a treści art. 184 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2012 r. poz 572)5  oświadczam, że 
-  Studiuję równocześnie na innym kierunku lub uczelni:
(jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów, stopień studiów)
(jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów, stopień studiów)
- Ukończyłem/łam studia:
5.
Dane zawarte w niniejszym  wniosku z dnia  o przyznanie świadczeń  pomocy materialnej na rok akademicki , oraz w załączonej do niego dokumentacji są zgodne ze stanem faktycznym.
6.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie moich danych osobowych zawartych we wniosku oraz  załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie stypendium w zakresie związanym z ustalaniem prawa do przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji.
Do wniosku: dołączam następujące załączniki6:
L.p.	
Nazwa załącznika
1
Oświadczenie w  sprawie pobierania świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu)
.................................... 
(podpis studenta)
Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie moich danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby związane z przyznaniem i wypłatą stypendium rektora dla najlepszych studentów.
.................................... 
(podpis studenta)
Wypełnia pracownik zajmujący się tokiem studiów w Dziekanacie
Średnia ocen studenta za rok akademicki /  wynosi  (do dwóch miejsc po przecinku): ....................
- łączna liczba punktów za osiągnięcia wynosi ………………..Student(ka)  , numer PESEL: - do końca roku akademickiego / wypełnił/nie wypełnił* wszystkie/kich warunki/ów przewidziane/nychRegulaminem studiów oraz planem studiów i programem nauczania, wymagane/nych do zaliczenia …... roku studiów na danymkierunku (specjalności), formie i stopniu studiów;- jest wpisany/nie jest wpisany* na kolejny rok akademicki;Kraków, dnia ......................                                                                                                  ...................................................................                                                                                                                                                    Podpis i pieczęć pracownika DziekanatuWypełnia Wydziałowa Komisja StypendialnaStudent w roku akademickim / uzyskał łączną liczbę punktów ………… w tym:- za średnią ocen (średnia x 30) ………..- za osiągnięcia artystyczne, projektowe, konserwatorskie, naukowo-badawcze lub sportowe …………(według wartości punktowych ustalonych w wydziałowych kryteriach określonych w załącznikach 9 oraz 9a-9i Regulaminu)i dołączył do wniosku komplet wymaganych dokumentów.
Kraków, dnia .....................                                                                                                  .........................................................................                                                                                                                                               Podpis i pieczęć przewodniczącego  KomisjiDodatkowe adnotacje urzędowe:1. Wezwanie o uzupełnienie dokumentacji wysłano w dniu ………………………………………………………….…….……....……     na adres …………………………………………………………………………………………………………….…….…….….……2. Uzupełniono dokumentację w dniu …………………………………………………………………………….…….…….…….……3.  Inne: ………………………………………………………………………………………………………………….…….……....…….………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….……...………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….………Kraków, dnia ...........................                                                                                           ............................................................                                                                                                                                                                        Podpis i pieczęć
Załącznik nr 3  do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Dane studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium
Ja   niżej podpisana/y,
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE POBIERANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW
Adres stałego zamieszkania studenta
adres do korespondencji: 
1.
Pouczony/a oraz świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 Kodeksu karnego (Dz. U. z  1997 r., Nr 88, poz.553) , świadomy/a odpowiedzialności za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego oraz świadomy/a  treści art. 184 ust. 4  ustawy z  dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o  szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2012 r. poz 572) jak również  odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 tej ustawy oraz obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych oświadczam, że: 
- ubiegam się o  przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów,  stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia, zapomogi)  na innym kierunku studiów, w tym na innej uczelni
(jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek)
- pobieram świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów,  stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
zapomogę)  na innym kierunku studiów, w tym na innej uczelni    
(jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek)
2.
Jednocześnie zobowiązuję się do powiadomienia na piśmie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w  Krakowie o każdej zmianie w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, w szczególności o otrzymaniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów bądź ukończeniu innych studiów, niezwłocznie, nie później w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zmiany. 
Art. 233. k.k. § 1. 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.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o  odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.Art. 286. k.k. § 1. 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.
Art. 184 ust.  4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapo-mogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
Art. 211. p.s.w ust. 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.ust. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
.........................
miejscowość
.....................................................
czytelny podpis  studenta

                                                                                                                                           DO DZIAŁU NAUCZANIA	


WNIOSEK O PRZELEWANIE ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH
NA KONTO OSOBISTE STUDENTA
Dane studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium
Adres stałego zamieszkania studenta
adres do korespondencji: 
Proszę o przelewanie świadczeń stypendialnych na podane niżej konto osobiste:
..................................................................
podpis studenta (wnioskodawcy) 
..................................................................
(data) 
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Krzysztof Król
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