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Przekazuję istotne informacje dotyczące przyznawania
w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

świadczeń

I.

Terminy składania wniosków o świadczenia w semestrze
letnim
Ustalam następujące terminy składania wniosków o świadczenia
w semestrze letnim:
Stypendium
stypendium socjalne
stypendium dla osób niepełnosprawnych
stypendium rektora (dla studentów
rozpoczynających I rok studiów II stopnia)
II.

Termin
do 5 marca 2021 r.
(piątek)
do 5 marca 2021 r.
(piątek)
do 15 marca 2021 r.
(poniedziałek)

Procedura ubiegania się o przyznanie świadczeń

1. Stypendium socjalne
Wszyscy studenci AGH, zainteresowani otrzymywaniem stypendium
socjalnego w semestrze letnim, powinni złożyć wniosek o przyznanie
powyższego świadczenia. Dotyczy to również osób, które otrzymywały
stypendium socjalne w semestrze zimowym. Wniosek należy wypełnić
w systemie teleinformatycznym Uczelni (Wirtualna Uczelnia lub USOS),
a następnie złożyć w dziekanacie Wydziału w formie papierowej wraz
z załącznikami.
a)

Studenci, którzy otrzymywali ww. stypendium w semestrze zimowym,
pow��ni dołączyć do wniosku oświadczenie o braku zmiany sytuacji
materialnej lub, w przypadku jej zmiany, dokumenty potwierdzające
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uzyskanie lub utratę dochodu. Wzór oświadczenia dostępny jest na
stronie Działu Spraw Studenckich w kategorii Dokumenty do pobrania.
UWAGA! Studenci, którzy w semestrze zimowym dołączyli do wniosku
o stypendium socjalne zaświadczenie o bezrobociu członka rodziny,
zobligowani są do dołączenia aktualnego zaświadczenia do wniosku na
semestr letni.
b) Studenci, którzy nie otrzymywali ww. stypendium w semestrze
zimowym, powinni dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające
sytuację materialną. Wykaz dokumentów dostępny jest na stronie
Działu Spraw Studenckich.
W przypadku studentów rozpoczynających studia II stopnia, którzy
w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 byli studentami
siódmego semestru studiów w AGH i otrzymywali stypendium socjalne,
a w ramach rekrutacji zmienili Wydział, wniosek zostanie rozpatrzony
w oparciu o kopię kompletu dokumentów złożonych w semestrze
zimowym. Pracowników dziekanatów proszę o współpracę w zakresie
przekazywania między Wydziałami AGH kopii dokumentacji studentów,
potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wszyscy studenci AGH, legitymujący się orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, zainteresowani otrzymaniem stypendium dla osób
niepełnosprawnych w semestrze letnim, powinni złożyć wniosek
o przyznanie powyższego świadczenia niezależnie od tego, czy
otrzymywali je w semestrze zimowym. Wniosek należy wypełnić
w systemie teleinformatycznym Uczelni (Wirtualna Uczelnia lub USOS),
a następnie złożyć w formie papierowej w dziekanacie Wydziału.
W przypadku studentów, którzy pobierali powyższe świadczenie
w semestrze zimowym, nie ma konieczności dołączania do wniosku
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem, że nie upłynął
termin jego ważności.
3. Stypendium rektora
Studenci rozpoczynający w semestrze letnim studia II stopnia mają prawo
do ubiegania się o stypendium rektora:
a) za wysoką średnią ocen
W terminie do 8 marca 2021 r. (poniedziałek), za pomocą systemu
teleinformatycznego Uczelni zostanie przekazana do wiadomości
studentów informacja o liczbie możliwych do przyznania stypendiów
rektora oraz minimalnych średnich ocen uprawniających do otrzymania
tego stypendium dla każdego kierunku I roku studiów II stopnia w AGH.
Studenci, których średnia za ostatni rok studiów I stopnia będzie równa
lub wyższa od średniej wskazanej w powyższej informacji, będą mogli
złożyć wniosek o przyznanie stypendium rektora. Wniosek należy wypełnić
w systemie teleinformatycznym Uczelni (USOS), a następnie złożyć
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w formie papierowej w dziekanacie Wydziału. Informacja o przyznanych
stypendiach zostanie przekazana do dziekanatów Wydziałów nie później,
niż 5 kwietnia br. (poniedziałek).
b) za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne
Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne
mogą otrzymać tylko studenci rozpoczynający I rok studiów II stopnia,
którzy w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 byli
studentami siódmego semestru studiów w AGH i otrzymywali stypendium
rektora za powyższe osiągnięcia. Wniosek o przyznanie ww. świadczenia
należy wypełnić w systemie teleinformatycznym Uczelni (USOS),
a następnie złożyć w formie papierowej w dziekanacie Wydziału. W tym
przypadku, stypendium przyznawane jest w oparciu o osiągnięcia
wykazane we wniosku o stypendium w semestrze zimowym - nie ma
zatem konieczności dołączania dokumentów potwierdzających osiągnięcia.
Studenci pozostałych lat studiów, którym przyznano stypendium rektora,
będą je otrzymywać także w semestrze letnim.
III.
Wypłata świadczeń
Wypłata świadczeń w semestrze letnim nastąpi na bieżąco w marcu br.,
lub w kwietniu br. z wyrównaniem za marzec. Terminy wypłaty świadczeń
z Funduszu stypendialnego w semestrze letnim są ściśle związane z datą
otrzymania transzy dotacji z MEiN.
IV.
1)
2)

3)

Informacje dodatkowe
Wnioski o ww. świadczenia zostaną uruchomione w systemach
teleinformatycznych Uczelni w terminie 1 lutego br.
Zarejestrowanie
wniosku
o
stypendium
w
systemie
teleinformatycznym nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wnioski,
które nie zostaną złożone w formie papierowej w dziekanacie
Wydziału, nie będą podlegać rozpatrzeniu.
Wysokość świadczeń stypendialnych w stosunku do semestru
zimowego nie ulega zmianie.

Proszę Państwa Dziekanów o przekazanie powyższej informacji do
wiadomości studentów.
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