UWAGA !!!
NOWY REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
DLA STUDENTÓW oraz DLA DOKTORANTÓW
Informujemy, że z dniem 1 maja 2018 r. wejdzie w życie:
 Regulamin przyznaw ania św iadczeń pomocy materialnej dla st udentów UR
 Regulamin przyznaw ania św iadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UR
Zmiany wprowadzone ww. Regulaminami będą obowiązywać w przypadku ubiegania się o świadczenia pomocy
materialnej od r.ak. 2018/2019. Do postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej w
r.akad. 2017/2018 stosuje się przepisy Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 maja 2016 roku z późn. zm.
naj ważniej sze zmiany wyni kaj ące z obowiązuj ących pr zepisów, int erpretacji i opinii prawnych:
STYPENDIUM SOCJALNE
1.

2.

STYPENDIUM SOCJALNE przyznawane będzie na semestr, przy czym za semestr zimowy uznaje się okres
5 miesięcy (od października do lutego), natomiast za semestr letni uznaje się okres 4 miesięcy (od marca do
czerwca). Student, który będzie ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w danym roku
akademickim:
 składa wniosek o przyznanie świadczenia (elektronicznie oraz w wersji papierowej), bez konieczności
wykazywania dochodów swojej rodziny, w przypadku jeżeli dochody jego rodziny, a także liczba osób w
rodzinie nie uległy zmianie po dniu złożenia wniosku na semestr zimowy danego roku akademickiego;
składając równocześnie stosowne oświadczenie w tej sprawie zawarte we wniosku,
 oraz przedstawia stosowne dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji materialnej (utrata bądź uzyskanie
dochodu) lub/i zmianę liczby osób w rodzinie, które miały miejsce po dniu złożenia wniosku na semestr
zimowy danego roku akademickiego, składając równocześnie stosowne oświadczenie w tej sprawie zawarte we
wniosku.
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE w semestrze zimowym i
letnim

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
1. zmiana punktacji niektórych osiągnięć oraz nowe pozycje w wykazie osiągnięć naukowych (zał. nr 10 do
Regulaminu)
STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
1. zmiana punktacji niektórych kryteriów oceny wniosku (zał. nr 10 do Regulaminu),
NOWE WZORY WNIOSKÓW !!!

UWAGA !!!!
Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej, jest odebranie przez studenta decyzji
w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej oraz złożenie oświadczenia o
niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów, w tym na innej
uczelni.

Regulaminy wraz z załącznikami dostępne na stronie:
1. http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow
2. http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-doktorantow

