Drodzy Studenci.
Począwszy od 2 kwietnia br. uruchamiamy dla Was możliwość zdalnego złożenia wniosku o
stypendium dla osób niepełnosprawnych z funduszu stypendialnego za pośrednictwem USOSweb.
Jako, że większość z Was otrzymała decyzję na cały rok akademicki funkcjonalność tą kierujemy do
osób, które:
✓ starają się o kontynuację świadczenia w związku wygaśnięciem orzeczenia o
niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego i uzyskaniem jego przedłużenia,
✓ nie ubiegały się o przyznanie świadczenia w aktualnym roku akademickim.
Wnioski w tej formie będzie można składać w czasie trwania ograniczeń związanych ze stanem epidemii.
Aby złożyć wniosek należy:
1) Zalogować się w USOSweb,
2) W module Podania wybrać „Podanie o stypendium dla osób niepełnosprawnych do Prodziekana
ds. kształcenia i spraw studenckich”,
3) Zapoznać się z sekcją „Informacje” (ważne!!),
4) Przygotować skany potrzebnych załączników w formacie PDF (Uwaga! Trzystronicowy wniosek
o stypendium należy połączyć w jeden plik PDF)
Załączniki wzór nr 5 (wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych) oraz wzór nr 18
(oświadczenie o odbytych studiach) można pobrać ze strony internetowej:

https://www.utp.edu.pl/pl/student/pomoc-materialna/regulamin-przyznawania-swiadczenpomocy-materialnej.
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce:
stypendium przysługuje
✓ studentom na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat,
✓ doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020,
stypendium nie przysługuje
✓ studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego
stopnia,
✓ doktorantowi, który ukończył inne studia doktoranckie,
✓ studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi,
którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali
pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (art. 447 ust. 1 ustawy PoSWiN),
✓ studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo
będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania
lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na
podstawie przepisów o służbie (art. 447 ust. 2 ustawy PoSWiN).
Za pośrednictwem USOSweb dajemy możliwość jedynie złożenia podania wraz z wymaganymi
załącznikami. Decyzje administracyjne prodziekana będą wysłane na adres domowy za potwierdzeniem
odbioru.

