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Uprzejmie informuję, że od dnia 1 października do dnia 25 października 
2020 r. Rektor Uczelni może składać wnioski do Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie stypendium za znaczące 
osiągniecia dla studentów. W roku akademickim 2020/2021 po raz 
pierwszy wnioski o stypendium będą przesłane do Ministerstwa poprzez 
Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni 

Finansowania ZSUN/OSF. Instrukcja wypełniania wniosków 
w powyższym systemie znajduje się pod adresem 
https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-stypendium
ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-
20202021 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wyznaczenie pracownika 
Wydziału - koordynatora, który będzie tworzył wnioski dla studentów 
Wydziału w systemie ZSUN/OSF. Zadaniem koordynatora na Wydziale 
będzie również: 

a) założenie studentowi konta redaktora pomocniczego 
i współpraca ze studentem przy edycji wniosku,

b) sprawdzenie kompletności wniosku,
c) sprawdzenie zgodności danych dotyczących studiów,
d) sprawdzenie zgodności osiągnięć ze stanem faktycznym.

Dane osoby wyznaczonej na koordynatora uprzejmie proszę przekazać 
do Działu Spraw Studenckich mailowo na adres dorotami@agh.edu.pl 

do 30 września br. 

Koordynatorem wniosków ze strony Działu Spraw Studenckich jest 
Dorota Mizerska, tel. 12 617 3447, e-mail: dorotami@agh.edu.pl 

Załącznik: 
1. Sposób postępowania przy składaniu wniosków o przyznanie stypendium ministra

w roku akademickim 2020/21.
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Załącznik nr 1 

AGH 

Sposób postępowania przy składaniu wniosków o przyznanie stypendium 
ministra w roku akademickim 2020/21 - na podstawie § 31 Regulaminu 
świadczeń oraz instrukcji do wypełniana wniosków znajdującej się na stronie MNiSW. 

1. Student składa na Wydziale kandydaturę osiągnięcia, dokumenty, 
potwierdzające osiągnięcia.

2. Kandydatura jest przedstawiona na Kolegium Wydziału.
3. Pozytywnie zaopiniowane kandydatury - przetworzenie do wersji elektronicznej

(W).
4. Negatywnie zaopiniowane kandydatury - informacja dla studenta (W).
5. Przetwarzanie wniosku do wersji elektronicznej:

• Koordynator na Wydziale tworzy dla studenta wniosek i dostęp do systemu,
• Student wypełnia wniosek w części C informuje koordynatora 

o zakończeniu edycji wniosku,
• Koordynator z Wydziału sprawdza wniosek i informuje koordynatora DSS

o zakończeniu edycji wniosku, po czym przesyła kandydaturę studenta do
koordynatora DSS,

• Koordynator DSS przedkłada wnioski do podpisu Rektora.

6. Rektor wysyła wnioski do Ministerstwa.
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