Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Terminy składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2019/2020

1. wnioski w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej na semestr zimowy
(stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę ) można
składać od 1 do 15 października,
2. wniosek o przyznanie stypendium rektora wraz z kompletem dokumentów należy
złożyć od 1 do 15 października,
w budynku Akademii przy ul. Zacisze 3, w Dziale Nauki i Nauczania
poniedziałek - 11-15 pok. A
wtorek-. 8-15 pok. C
środa – 8-15 pok. C oraz 9-14 pok. B
czwartek – 8-15 pok. C
piątek –.8-14 pok. C

ZMIANY DOTYCZACE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA (STYPENDIA)
DLA STUDENTÓW WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE
WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi głównych zmian
w Regulaminie wynikających z Ustawy:
- zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów,
- doprecyzowanie okresu dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej,
- wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej,
- rozszerzenie kryteriów przyznawania stypendium rektora,
- rozszerzenie przesłanek przyznania zwiększonego stypendium socjalnego.
1. Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student obejmuje:





stypendium socjalne,
stypendium dla osób niepełnosprawnych,
zapomogę,
stypendium rektora.

2..Doprecyzowano

kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi świadczenia pomocy
materialnej oraz stypendium Ministra. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego
stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej
niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie
wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

3. Świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra nie przysługują studentowi
posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie,
kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także
osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie
podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów
zawodowych uzyskanych za granicą.
4. W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała
w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać
to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez
okres 6 lat.
5. Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób
niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma
obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego,
skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te
świadczenia się ubiegać lub je pobierać.
6. W przypadku starania się o stypendium socjalne istotną zmianą w przypadku studenta,
którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie
o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł),– jest wprowadzenie obowiązku
przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej
i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku
poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia
wydania zaświadczenia.
Zaświadczenie to musi być aktualne. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia,
Rektor, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do
zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego.

