Wrocław, dnia 27 sierpnia 2014 r.
DSS.5400.14.2014.BS
W związku ze zmianą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (ustawa została podpisana przez
Prezydenta RP w dniu 13 sierpnia 2014 r.) powodującą konieczność dostosowaniu regulaminu
Uczelni oraz systemu USOS do nowych przepisów – ustala się następujące terminy składania
wniosków o pomoc materialną na nadchodzący rok akademicki.
Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w roku akademickim 2014/2015
zobowiązani są zarejestrować
wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej
wchodząc na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl, w następujących terminach:
począwszy od 10 września 2014 r:
- wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
- wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
począwszy od 15 września 2014 r:
– wnioski o stypendium socjalne (stypendia przyznawane są na semestr zimowy)
Po zarejestrowaniu, wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć
we właściwym Dziekanacie:
- w terminie do 9 października 2014 r. – w przypadku wniosku o stypendium Rektora
dla najlepszych studentów,
- w terminie do 15 października 2014 r. – w przypadku wniosku o stypendium specjalne
dla osób niepełnosprawnych (studentom, którzy złożą wniosek po 15 października br.,
stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku !). Studenci
niepełnosprawni zobowiązani są, przed zarejestrowaniem wniosku, złożyć w sekcji pomocy
materialnej w dziekanacie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (nie dotyczy to
studentów, którzy - w roku akademickim 2013/2014 – złożyli stosowne orzeczenie i jest ono
ważne przynajmniej do października 2014 r.)
- w terminie do 27 października 2014 r. w przypadku wniosku o stypendium socjalne
(studentom, którzy złożą wniosek po 27 października br., stypendium zostanie przyznane od
następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów!).
Przy dochowaniu przez studentów powyższych terminów – planuje się wypłacić stypendia
w listopadzie br. z wyrównaniem za październik br. Jednakże, ze względów organizacyjnych,
stypendia socjalne dla niektórych studentów mogą zostać wypłacone dopiero w grudniu br. z
wyrównaniem od października br.
Ponadto:
1. Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta za 2013
rok uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 850,00 zł.
2.

Wysokość dochodu netto, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt c obowiązującego regulaminu,
wynosi 792,35 zł.

