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Szanowni Państwo
Dziekani oraz Prodziekani ds. Studenckich,
Studenci AGH
w miejscu
Szanowni Państwo,
działając na podstawie § 5 ust. 6 Regulaminu świadczeń dla studentów
AGH - tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem Nr 11/2022 Rektora
AGH,
ustalam
następujące
terminy
składania
wniosków
o stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023:
Rodzaj wniosku
wnioski o stypendium
rektora dla studentów
I roku
wnioski o stypendium
rektora, w których
wykazano osiągnięcia
naukowe, artystyczne
lub sportowe
wnioski o stypendium
rektora, w których
wykazano jedynie
wysoką średnią ocen

Termin składania
wniosków

Miejsce składania
wniosków

od 10 do 17
października
2022 r. (poniedziałek)

Dział Spraw
Studenckich*

do 7 października
2022 r. (piątek)

Dział Spraw
Studenckich*

do 7 października
2022 r.(piątek)

Dziekanaty
Wydziałów

*

Wniosek o stypendium rektora można złożyć w Dziale Spraw Studenckich
osobiście w łączniku budynków C-1/C-2 pok. 127 w godzinach 7:30-15:30 lub
przekazać do odpowiedniej skrytki na portierni w budynku C-1 w godzinach
otwarcia Uczelni.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z komunikatem z dnia
23.06.2022 r. termin składania wniosków o stypendia socjalne i stypendia
dla osób niepełnosprawnych został ustalony na 3 października 2022 r.
(poniedziałek).
Zaznaczam, że rejestracja wniosku w USOSweb, nie zwalnia
z obowiązku złożenia jego oryginału wraz z niezbędnymi
załącznikami w formie papierowej.

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 20 10
e-mail: prorektor.studenci@agh.edu.pl, www.agh.edu.pl

Poniżej podaję informacje porządkowe dotyczące przyznawania świadczeń
w roku akademickim 2022/2023.
1) Zmianie ulega sposób przyznawania stypendiów rektora za średnią ocen
oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. W związku z tym,
obecnie procedowane są zmiany w Regulaminie świadczeń dla
studentów AGH dotyczące procesu przyznawania stypendiów rektora.
2) Aktualizacji Regulaminu świadczeń dla studentów AGH należy się
spodziewać na koniec września br. Nowe zapisy wejdą w życie
1 października br.
3) Stypendia rektora w roku akademickim 2022/2023 przyznawane będą
w oparciu o listę rankingową ustaloną na podstawie sumy
punktów uzyskanych za średnią ocen oraz punktów za każde
uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe.
Szczegółowa punktacja znajdzie się w Regulaminie świadczeń dla
studentów AGH oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej
Działu Spraw Studenckich.
4) Liczba możliwych do przyznania stypendiów rektora na poszczególnych
kierunkach studiów zostanie ustalona w terminie do 31 października
2022 r.
5) W związku ze wskazaną zmianą Regulaminu świadczeń dla studentów
AGH ogłaszanie minimalnych średnich ocen uprawniających do
ubiegania się o to stypendium traci zasadność.
6) Wnioski o stypendium rektora będą podlegać rozpatrzeniu w terminie
do 25 listopada 2022 r.
7) Aplikowanie o stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023
zostanie uruchomione w systemie USOSweb w dniu 23 września
2022 r.
Nadmieniam, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów oceny
z przedmiotów realizowanych w semestrze letnim powinny zostać wpisane
do systemu USOS nie później niż 21 września br. Do nauczycieli
akademickich kieruję prośbę o terminowe wpisanie ocen, natomiast
studentów proszę o bieżącą weryfikację kompletności i poprawności
uzyskanych ocen zapisanych w systemie.
Przypominam, że wszelkie komunikaty w sprawach związanych
z procesem przyznawania świadczeń publikowane są również w serwisach
informacyjnych Działu Spraw Studenckich.
Korzystając z okazji, życzę Państwu w nadchodzącym roku akademickim
sukcesów w nauce, odwagi w realizacji pasji i zainteresowań, ciekawych
spotkań oraz przyjaznej atmosfery, która zapewni Państwu poczucie
bezpieczeństwa i stworzy warunki do dalszego rozwoju.
Z wyrazami szacunku
Prorektor ds. Studenckich
prof. dr hab. inż. Rafał Dańko

/podpisano podpisem elektronicznym/

