
Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów 

 oraz doktorantów studiów doktoranckich UEP  

Terminy  składania wniosków o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2020/2021 

  

I. Świadczenia o charakterze socjalnym  

  

1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z oświadczeniem o dochodach, stypendium dla 

osób niepełnosprawnych należy wypełnić i zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie 

wydrukowany wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w Zespole Spraw  Socjalnych 

i Stypendialnych Biura Obsługi Studenta – Poznań, al. Niepodległości 10, pok. 221 i 223, budynek B, 

lub przesłać pocztą na adres Zespołu (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek można składać 

po terminie wskazanym w pkt 2 jednak nie później niż  do 30 czerwca 2021 roku. 

2. Z uwagi na ograniczone środki funduszu stypendialnego, wnioski złożone po niżej wskazanym 

terminie mogą zostać rozpatrzone negatywnie z uwagi na rozdysponowanie całości budżetu 
przeznaczonego na ten cel: 

a)   studenci rozpoczynający rok studiów od semestru zimowego –  do 20 października 2020 roku,    

b)   studenci rozpoczynający rok studiów od semestru letniego – do 28 lutego 2021 roku.  

 

 

II. Stypendium rektora dla studentów   

  

1. Studenci, którzy po ukończeniu studiów licencjackich na innej uczelni kontynuują naukę w UEP, 

chcąc się ubiegać o przyznanie stypendium rektora dla studentów, są zobowiązani do złożenia 

w Biurze Obsługi Studenta odpowiedniego kierunku zaświadczenia z poprzedniej uczelni 

o uzyskanej średniej ocen  za ostatni rok studiów licencjackich wraz z informacją o stosowanej na 

tej uczelni skali ocen oraz datą obrony pracy dyplomowej w terminie:   

a)   studenci rozpoczynający rok studiów od semestru zimowego – do 9 października 2020 roku,   

b)   studenci rozpoczynający rok studiów od semestru letniego – do 24 lutego 2021 roku.  

  

2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów należy:  

1) zarejestrować w systemie USOSweb  

a) studenci rozpoczynający rok studiów od semestru zimowego - w terminie od 19 października 

2020 roku do 6 listopada 2020 roku,  

b) studenci rozpoczynający rok studiów od semestru letniego – od 1 marca 2021 roku do 

12 marca 2021 roku; 

2) złożyć wydrukowany wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskanie wskazanych 

osiągnięć w Zespole Spraw Socjalnych i Stypendialnych Biura Obsługi Studenta – Poznań, 

al. Niepodległości 10, pok. 221 i 223, budynek B, lub przesłać pocztą na adres Zespołu (decyduje 

data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie:  

a) studenci rozpoczynający rok studiów od semestru zimowego - do  6 listopada  2020 roku,   

b)  studenci rozpoczynający rok studiów od semestru letniego -  do 13 marca 2021 roku.  

 

 



III. Stypendium rektora dla doktorantów studiów doktoranckich 

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów studiów doktoranckich należy składać na 

piśmie w Biurze Szkoły Doktorskiej, Poznań, al. Niepodległości 10 bud. A, pok. 149, lub przesłać pocztą na 

adres Biura (decyduje data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 

roku. 

  

  


