
Zarządzenie nr 12/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

z dnia 22 lutego 2022 roku 

 

 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2020 Rektora UEP w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu świadczeń dla studentów oraz doktorantów studiów doktoranckich 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ze zm.) 

  

 
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478, ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się treść Regulaminu świadczeń dla studentów oraz doktorantów studiów doktoranckich 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wprowadzonego Zarządzeniem nr 71/2020 Rektora UEP 

z dnia 22 września 2020 roku w ten sposób, że: 

1) § 1 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„13. W przypadku złożenia lub uzupełnienia wniosku o stypendium socjalne lub stypendium 

dla osób niepełnosprawnych po terminie wyznaczonym na składanie wniosków, 

stypendium może być przyznane, pod warunkiem niewyczerpania środków 

przeznaczonych na stypendia, począwszy od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.”; 

2)  § 1 ust. 17 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Student/doktorant studiów doktoranckich może otrzymać świadczenia, o których mowa  

w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, w danym roku akademickim na okres dziewięciu miesięcy, tj. od 

października do czerwca. Jeżeli rok studiów trwa jeden semestr i przypada on na semestr 

zimowy – przez okres pięciu miesięcy od października do lutego, natomiast, gdy przypada na 

semestr letni – przez okres czterech miesięcy od marca do czerwca, z zastrzeżeniem § 1 ust. 

33”; 

3) § 1 ust. 24 – 29 otrzymują następujące brzmienie: 

„24. Świadczenia, o których mowa ust. 1 przysługują na studiach: 

1) pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich; 

2) doktoranckich, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku. 

25. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1, nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł 

zawodowy: 

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego 

stopnia. 

26. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w ust. 1, 

wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że 

w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 



1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

27. Łączny okres, o którym mowa w ust. 26, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy 

student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach 

prawa wynosi 11 albo 12 semestrów. 

28. Do okresu, o którym mowa w ust. 26 i 27 wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta 

semestry na studiach, o których mowa w ust. 24, w tym semestry przypadające w okresie 

korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia 

rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego 

licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach 

studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. 

29. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, świadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy 

okres 12 semestrów. Przepisy ust. 26 i 28 stosuje się odpowiednio.”; 

 

4) w § 1 dodaje się ustępy  30-33 o następującej treści: 

„30. Przepisy z ust. 24 – 29 stosuje się także do osób, które kształciły się lub uzyskały tytuły 

zawodowe za granicą. 

31. Student/doktorant studiów doktoranckich na ostatnim roku studiów ma prawo 

ubiegać się o pomoc materialną nie dłużej niż do końca odpowiednio ostatniego 

semestru studiów danego stopnia/studiów doktoranckich, z zastrzeżeniem ust. 24. 

32. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w ust. 1, wygasa z ostatnim dniem 

miesiąca, w którym: 

a) student utracił świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym 

mowa w ust. 25 i 30, został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na 

kierunku, na którym pobierał świadczenie lub upłynął okres, o którym mowa w ust. 

26, 27 i  29 ; 

b) doktorant studiów doktoranckich utracił świadczenia z powodu upłynięcia okresu, 

o którym mowa w ust. 24 pkt 2, został skreślony z listy doktorantów albo ukończył 

studia doktoranckie na kierunku, na którym pobierał świadczenie. 

33. Student otrzymujący świadczenie, o  którym mowa w  ust. 1, niezwłocznie powiadamia 

uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 25-30 niniejszego paragrafu, 

która powoduje utratę prawa do tego świadczenia.”; 

5)   § 4 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie 

„8. Za średnią ocen uważa się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z zaliczeń 

i egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz w indywidualnej ścieżce studiów  

z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, uzyskanych w okresie, o którym mowa 

w ust. 18. Średnią ocen liczy się z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.”. 

  

 



§ 2 

Zmienia się treść załącznika nr 4 „Wysokość dochodu uprawniającego studenta/doktoranta 

studiów doktoranckich” do Regulaminu świadczeń dla studentów oraz doktorantów studiów 

doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wprowadzonego Zarządzeniem nr 

71/2020 Rektora UEP z dnia 22 września 2020 roku, którego brzmienie stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 3 

1. Pozostała treść  Zarządzenia  nr  71/2020  Rektora  UEP  z  dnia  22  września  2020  roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów oraz doktorantów studiów 

doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ze zm.) nie ulega zmianie. 

2. Tekst jednolity Zarządzenia nr 71/2020 Rektora UEP z dnia 22 września 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów oraz doktorantów studiów 

doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wraz z załącznikami, stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

3. Zarządzenie wchodzi  w życie od dnia ogłoszenia z wyjątkiem:   

1) zapisów § 1 ust. 2-4, które wchodzą od dnia 18 grudnia 2021 roku; 

2) zapisów zawartych w § 2, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 roku.  

 

 
REKTOR 

 
 

(prof. dr hab. Maciej Żukowski) 


