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Szanowni Państwo
Dziekani oraz Prodziekani ds. Studenckich
Wydziałów AGH,
Studenci AGH

w miejscu

Samow * fami,Aa,

Uprzejmie informuję, że w uzgodnieniu z Uczelnianą Radą Samorządu
Studentów AGH ustalono wysokości świadczeń z Funduszu
stypendialnego w roku akademickim 2020/2021.

Od 1 października 2020 roku wynoszą one dla studentów AGH
studiujących w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym odpowiednio:

STYPENDIUM SOCJALNE
« podstawa naliczenia stypendium socjalnego od października br.

1 051,70 zł netto,
«e miesięczna wysokość stypendium socjalnego wg poniższej tabeli:

 

 

Przedziały | 0 151 301 451 601 751 901

dochodowe - - - - - - -
w zł /os. 150 300 450 600 750 900 1051,70

Kwota

stypendium 1 050 900 750 600 450 350 300

(zł)          
 

«e kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 250 zł/miesiąc
i dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz
spełniających wymogi określone w 58 15 Regulaminu świadczeń dla
studentów AGH.

Przypominam jednocześnie, że stypendium socjalne może być
przyznane tylko na podstawie przedłożonych przez zainteresowanych
studentów zaświadczeń o dochodach wystawionych przez właściwe
Urzędy Skarbowe oraz innych dokumentów wymaganych na podstawie
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz Regulaminu świadczeń dla studentów AGH
(Zarządzenie nr 57/2020 Rektora AGH z dnia 3 września 2020 r.).

Szczególną uwagę zwracam na egzekwowanie - w uzasadnionych
przypadkach - zaświadczeń z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji
dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta.
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kwota stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi:
650 zł/m-c dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
550 zł/m-c dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
450 zł/m-c dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest przedłożenie
w dziekanacie przez zainteresowaną osobę orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.

| STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
e

AGH

STYPENDIUM REKTORA
e Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągniętą odpowiednio

wysoką średnią ocen (za rok akademicki 2019/2020) wynosi zgodnie
z poniższym zestawieniem:

 

 

 

 

 

    

średnia ocen kwota stypendium

4,81 - 5,00 850 zł

4,61 - 4,80 750 zł

4,41 - 4,60 650zł
4,21 - 4,40 550 zł

4,00 - 4,20 450 zł
 

« Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub sportowe, o których mowa w 8 25 - 29 Regulaminu
świadczeń dla studentów AGH, w zależności od kategorii, wynosi zgodnie
z poniższym zestawieniem:

 

 

 

 

 

 

Kategoria kwota stypendium
A 850 zł

B 750 zł

c 650 zł
D 550 zł

E 450 zł    
 

« Studenci I roku studiów, laureaci olimpiady międzynarodowej albo
laureaci lub finaliści olimpiady stopnia centralnego, o których mowa
w przepisach o systemie oświaty:

Laureat - 400 zł
Finalista - 300 zł

e Studenci I roku studiów, medaliści co najmniej współzawodnictwa
sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa
w przepisach o sporcie:

Za zajęcie I miejsca - 400 zł
Pozostałe miejsca - 300 zł

Biorąc pod uwagę układ dni świątecznych przypadających w okresie wypłaty
stypendiów, ustalam nieprzekraczalny termin wypłaty stypendiów za
październik i listopad br.:

« dla studentów studiów stacjonarnych - na dzień 20 listopada
2020 r. (piątek ),

« dla studentów niestacjonarnych - na dzień 26 listopada
2020 r. (czwartek).

Stypendium rektora zostanie wypłacone w grudniu
z wyrównaniem za miesiące październik i listopad.
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Stypendia w miesiącu grudniu żostaną wypłacone zgodnie z przyjętym
harmonogramem wypłat, tj. do 10 grudnia — świadczenia dla studentów

AGH studiów stacjonarnych, do 17 grudnia - świadczenia dla studentów studiów
niestacjonarnych. | .

W związku z tym proszę pracowników dziekanatów zajmujących się
przyznawaniem świadczeń dla studentów o przekazywanie poleceń wypłaty
do Sekcji Wypłat w terminie umożliwiającym dotrzymanie ustalonego
terminu wypłaty. Każdy przypadek opóźnienia wymaga wcześniejszego
pisemnego poinformowania przez Dziekana Wydziału Prorektora ds.
Studenckich o jego przyczynach oraz wiąże się z przesunięciem wypłaty
świadczeń na kolejny miesiąc.

UWAGA!
Ustalona wysokość świadczeń jest uzależniona od przyznanej dotacji na rok
2020. Ze względu na sytuację FS, stypendia socjalne wraz ze zwiększeniem
oraz dla osób niepełnosprawnych będą wypłacane przez 10 miesięcy (od X
do VII), a stypendium rektora przez 9 miesięcy (od X do VI).

Brak środków na koncie Funduszu stypendialnego może być przyczyną
wstrzymania przez bank przelewów na konta osobiste studentów do czasu
zasilenia konta następną transzą przez MNiSW.

W związku z prowadzonymi pracami integracyjnymi systemów USOS oraz
ASIMS w zakresie przekazywania numerów kont bankowych, na które
zostaną wysłane przelewy przyznanych świadczeń, uprzejmie proszę
o szczególne monitorowanie odbioru przelewów świadczeń
w celu wyeliminowania możliwości pomyłki. Zapewniam, że świadczenia
zostaną wysłane zgodnie z wyżej określonym harmonogramem wypłat,
a brak otrzymania przyznanego świadczenia oznaczał będzie konieczność
wyjaśnienia z dziekanatem Wydziału AGH, na którym studiuje student lub
z Sekcją Wypłat Działu Spraw Studenckich - tel. 617 33 10, e-mail:
dssQ©agh.edu.pl.

Uprzejmie proszę Szanownych Państwa Dziekanów o przekazanie
powyższych informacji do wiadomości Państwa Studentów poprzez
udostępnienie treści niniejszego komunikatu w serwisach informacyjnych
Państwa Wydziałów.

  PROREKTO DENCKICH

Do wiadomości:

1. JM Rektor A .
2. kwesorAGH" prd. «r hab. inż. Rafał Dańke

3. URSS i URSD AGH (2)

4. KU AZS AGH
5. Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych

6. BON
7. SSEK
8. ZOSD
9. SWIRS
10. aa

Kierownik

j | enckich
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