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Działając na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów AGH
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 57/2020 Rektora AGH, ustalam
następujące terminy i miejsca składania wniosków o świadczenia dla
studentów w roku akademickim 2021/2022:
Termin składania
wniosków

Miejsce składania
wniosków

stypendium socjalne

do 4 października
2021 r. (poniedziałek)

Dziekanaty
Wydziałów

stypendium dla osób
niepełnosprawnych

do 4 października
2021 r. (poniedziałek)

Dziekanaty
Wydziałów

stypendium rektora dla
studentów I roku olimpijczyków
i medalistów w sporcie

do 4 października
2021 r. (poniedziałek)

Dział Spraw
Studenckich

stypendium rektora za
osiągnięcia naukowe
lub artystyczne lub
osiągnięcia sportowe

do 4 października
2021 r. (poniedziałek)

Dział Spraw
Studenckich

stypendium rektora za
odpowiednio wysoką
średnią ocen

do 25 października
2021 r.(piątek)

Dziekanaty
Wydziałów

Rodzaj świadczenia

'

W przypadku studentów obsługiwanych systemem USOS - Wnioski
o ww. stypendia należy wypełnić elektronicznie w systemie USOSweb,
a następnie wydrukować.

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 l(raków, tel.: +48 12 617 20 10
e-mail: prorektor.studenci@agh.edu.pl,www.agh.edu.pl

ACiH

W przypadku studentów obsługiwanych systemem Wirtualna
Uczelnia - wnioski o stypendium socjalne i stypendium dla osób
niepełnosprawnych należy wypełnić elektronicznie w systemie WU,
a następnie wydrukować. Wniosek o stypendium rektora należy pobrać ze
strony internetowej Działu Spraw Studenckich i wypełnić ręcznie.
Rejestracja wniosku w systemie teleinformatycznym, nie zwalnia
z obowiązku złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi
załącznikami w formie papierowej.
Dopuszcza się dwie formy składania wniosków o stypendia:
1) wysłanie wniosku wraz z załącznikami za pomocą poczty
tradycyjnej na adres Uczelni ze wskazaniem miejsca docelowego
(odpowiedni dziekanat Wydziału AGH
lub Dział Spraw
Studenckich).
2) osobiście lub poprzez dostarczenie wniosku do odpowiedniej
skrzynki Wydziału lub DSS z korespondencją przychodzącą
znajdującej się w holu głównej siedziby każdego z Wydziałów oraz
w budynku C-1.
Gorąco apeluję do Studentów o wcześniejsze kompletowanie
dokumentów wymaganych do ubiegania się o stypendia (w tym
oświadczenia i zaświadczenia z odpowiednich urzędów, np. urząd
skarbowy, ZUS itp.) i jak najszybsze dostarczenie wniosków wraz
z kompletem wymaganych załączników.
Poniżej podaję inne informacje porządkowe dotyczące przyznawania
świadczeń w roku akademickim 2020/21:
1) Liczba możliwych do przyznania stypendiów rektora oraz
minimalne średnie ocen uprawniające do ubiegania się o to
stypendium na poszczególnych kierunkach zostaną przekazane do
wiadomości Studentów w terminie do 18 października 2021 r.
2) Wnioski o stypendium rektora będą podlegać rozpatrzeniu
w terminie do 22 listopada 2021 r.
3) Wnioski o stypendia wymienione w niniejszym piśmie zostaną
uruchomione w systemach teleinformatycznych w dniu 1 lipca
2021 r.
Zastrzegam, że informacje podane w niniejszym komunikacie są aktualne
w momencie wydania komunikatu lecz mogą ulec zmianie ze względu na
zmianę sytuacji społecznej i prawnej.
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Otrzymują:
1. URSS;
2. URSD;
3. aa.

