Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów

Szczegółowe kryteria i progi świadczeń dla studentów w zakresie stypendium
socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora

Działając na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów, w porozumieniu Rektora z
Samorządem Studentów, zarządza się kryteria i progi świadczeń poszczególnych stypendiów:
§1
Student może ubiegać się w Uczelni o świadczenia ze środków przeznaczonych na ten cel w
budżecie państwa w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3) zapomogi;
4) stypendium rektora dla studentów.
§2
Stypendium Socjalne
1. Ustala się obowiązujące od 1 października 2019 r. niżej podane wysokości dochodów netto na
osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego oraz
wynikające z tego wysokości świadczenia:
Miesięczny dochód netto na osobę w

Kwota stypendium socjalnego

rodzinie studenta
do 350 zł.

800 zł.

351 zł. – 700 zł.

700 zł.

701 zł. – 1051 zł.

600 zł.

2. Powiększenie stypendium socjalnego wynikające z przesłanek opisanych w Regulaminie
świadczeń dla studentów wynosi 400 zł.
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§3
Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych
1. Ustala się następujące wysokości stypendiów dla osób niepełnosprawnych względem stopnia
niepełnosprawności:
Stopień niepełnosprawności

Kwota stypendium

Lekki

600 zł.

Umiarkowany

750 zł.

Znaczny

800 zł.
§4
Zapomoga

Wysokość zapomogi dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo
w trudnej sytuacji życiowej może wynosić nie więcej niż 3000 zł. Wysokość stypendium zależy
od decyzji Rektora.
§5
Stypendium Rektora
1. Stypendium rektora mogą otrzymać studenci, którzy uzyskali łącznie co najmniej 4,0 pkt. ze
średniej ocen oraz osiągnięć (naukowych, artystycznych lub sportowych). Wysokość
minimalnej ilości uzyskanych punktów do uzyskania stypendium rektora jest zależna od limitu
10% najlepszych studentów danego kierunku. W tym wypadku próg minimalny (4,0 pkt) może
przez to być wyższy i różny na poszczególnych kierunkach.
2. Warunkiem uzyskania stypendium rektora dla studentów jest złożenie w Biurze Pomocy
Materialnej wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami w terminie do 10
października – w semestrze zimowym i do 10 marca – w semestrze letnim.
3. Ustala się następujące progi punktowe oraz odpowiadającą im wysokość stypendium rektora
dla studentów:
Łączna liczba punktów

Wysokość stypendium

4.000 – 4.400

350 zł.

4.401 – 4.899

450 zł.

4,900 i więcej

600 zł.

