(pieczątka jednostki organizacyjnej)

KARTA OBIEGOWA
Nazwisko i imię: ……………………………..
Numer albumu: ………………………………
Kierunek: …………………………………….
Rok studiów: …………………………………
Poziom kształcenia: studia I stopnia/II stopnia/jednolite magisterskie1
Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne1
Stwierdza się, że ww. nie posiada żadnych zobowiązań wobec:
(w celu rozliczenia się z Jednostkami UR student powinien mieć przy sobie dowód osobisty oraz legitymację studencką)

1. Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego
(ul. Pigonia 8)

(pieczęć, podpis, data)

2. Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego
(al. Kopisto 2 A – bud. A2, pok. 16)

Domy studenckie:1,2
1) „Hilton” i „Merkury” (ul. Ćwiklińskiej 2)
3. 2) „Filon” i „Laura” (ul. Cicha),
3) „Olimp” (ul. Siemieńskiego 17)
4) Dom Studenta w Weryni

(pieczęć, podpis, data)

(pieczęć, podpis, data)

Wydziału ………………………..
4. Dziekanat
(obejmuje rozliczenie finansowe w zakresie określonym w umowie ze studentem)
(pieczęć, podpis, data)
1

niepotrzebne skreślić
student obowiązkowo składa stosowne oświadczenie

2

Potwierdzenie odbioru dokumentów:
Dokument

Data

Podpis studenta*

1. Indeks

2. Świadectwo dojrzałości (w przypadku złożenia oryginału)
3. Dyplom z suplementem I stopnia
(w przypadku złożenia oryginału na studia II stopnia)

4.

Oryginał dyplomu

5.

Odpis dyplomu – 2 szt.

6.

Oryginał suplementu

7.

Dyplom w wersji ............................

8.

Suplement w wersji angielskiej

9. …………..………..

10…………………….
*wymagany jest dokument tożsamości, a w przypadku innej osoby pisemne upoważnienie potwierdzone przez uczelnię lub notariusza

Nazwisko i imię: ……………………………..
Numer albumu: ………………………………
Kierunek: …………………………………….
Rok studiów: …………………………………
Poziom kształcenia: studia I stopnia/II stopnia/jednolite magisterskie1
Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne1

OŚWIADCZENIE
Ja………………………………………….….., legitymujący(-a) się dowodem osobistym seria
i nr ………………….……...………. świadomy(-a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że podczas
trwania całego toku studiów: (zaznaczyć odpowiednią rubrykę znakiem ”x”)
nie mieszkałem(-am) w domach studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego i nie mam w tych
akademikach żadnych zobowiązań finansowych.

byłem(-am) zakwaterowany(-a) wyłącznie w następujących Domach Studenta:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88
poz. 553 z późn. zm.): 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.

Rzeszów, dnia ………………. r.

1

niepotrzebne skreślić

……………………………………………
własnoręczny czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

