Przewodnik po stypendiach dla studentów - począwszy od drugiego roku studiów
Studencie!
Zanim złożysz wniosek o stypendium zapoznaj się dokładnie z poniższymi informacjami !
1. Stypendium socjalne:
- Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej masz prawo starać się o stypendium socjalne. W
tym celu sprawdź, czy minimalna wysokość dochodu netto w Twojej rodzinie uprawnia Cię do złożenia
wniosku o to świadczenie.
- Minimalną wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie, uprawniającą studenta o ubieganie się
stypendium socjalne, ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim – obserwuj więc naszą
stronę internetową.
- Miesięczny dochód netto przypadający na osobę w rodzinie studenta oblicza się na podstawie dochodu
każdego z członków rodziny za 2018 r. Uwzględniając przy tym zarówno dochód utracony i uzyskany.
Dochód wszystkich członków rodziny sumuje się i dzieli przez ilość miesięcy w roku oraz liczbę osób
w rodzinie.
UWAGA! Od tego roku, jeśli dochód na osobę w Twojej rodzinie wynosi mniej niż 528 zł do wniosku
powinieneś załączyć aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i
majątkowej swojej i rodziny. Brak takiego zaświadczenia będzie skutkował odmową przyznania
stypendium socjalnego.
Pamiętaj, że dochodem są:
•
•
•

Przychody opodatkowane podatkiem dochodowym
Dochód z działalności podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanych
dochodzie
oraz inny dochód niepodlegający opodatkowaniu, taki jak: renty dla osób represjonowanych,
renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, alimenty na rzecz dzieci, dochody uzyskane
z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granicą RP, świadczenia rodzicielskie, zasiłek
macierzyński, stypendia dla bezrobotnych ze środków UE i wiele innych – cały wykaz
dochodów znajduje się w załączniku nr 3, do Regulaminu świadczeń dla studentów, pod nazwą
Zasady dokumentowania i obliczania dochodu do wniosku o stypendium socjalne, znajdującego
się na stronie internetowej Uczelni w Zakładce Studenci → Stypendia.

Uwzględnij dochody uzyskane przez:
•
•
•
•

studenta – czyli siebie,
Twojego małżonka,
Twoich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych,
będące na utrzymaniu osób wymienionych wyżej, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające
naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich
ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

- Jeśli sam prowadzisz gospodarstwo domowe i dodatkowo: masz ukończone 26 lat lub przebywasz
w związku małżeńskim lub masz na utrzymaniu dzieci lub osiągnąłeś pełnoletność w pieczy zastępczej
lub posiadasz stałe źródło dochodu – możesz ubiegać o stypendium socjalne, nie wykazując dochodu
rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
- Do wniosku o stypendium socjalne skompletuj dokumenty, których wykaz znajduje się na stronie
internetowej
Uczelni:
https://www.studenci.umed.wroc.pl/content/dss-stypendia-kredytystudenckie-stypendium-socjalne

- Skompletowany wniosek złóż w terminie do 10 października w Dziekanacie Wydziału, na którym
studiujesz. STUDENCIE, nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek wcześniej a unikniesz stania w
kolejce :)
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz także starać się o stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości.
•

•

Szczególnie uzasadniony przypadek, to najczęściej konieczność zamieszkania w domu
studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki ze względu na codzienny dojazd z miejsca
stałego zamieszkania do Uczelni, który utrudniałby studiowanie (pamiętaj, żeby we wniosku
wykazać odległości i najkrótszy czas dojazdu do Uczelni) lub inna sytuacja życiowa
indywidualnie oceniana przez Komisję Stypendialną.
Jeśli chcesz starać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości musisz wypełnić
rubrykę we wniosku o stypendium socjalne, dotyczącą stypendium socjalnego w zwiększonej
wysokości.

WAŻNE: Jeżeli w ciągu trwania danego roku akademickiego w sytuacji Twojej lub Twojej rodziny
wystąpią zmiany mogące mieć wpływ na przyznane stypendium (np.: zmiana numeru rachunku
bankowego, danych osobowych, sytuacji materialnej, składu rodziny) koniecznie terminie 14 dni od ich
zaistnienia poinformuj o tym Dziekanat Wydziału, na którym studiujesz.
2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
- O stypendium dla osób niepełnosprawnych możesz ubiegać się z tytułu niepełnosprawności
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
- Do wniosku o stypendium koniecznie dołącz kopię orzeczenia o niepełnosprawności a oryginał miej
ze sobą do wglądu, podczas składania wniosku o stypendium.
- Wniosek złóż w terminie do 10 października w Dziekanacie Wydziału, na którym studiujesz.
STUDENCIE, nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek wcześniej a unikniesz stania w kolejce :)
- Kwota przyznanego stypendium jest uzależniona od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.
- Na stronie internetowej Uczelni znajdziesz dodatkowe informacje o stypendium dla osób
niepełnosprawnych:
https://www.studenci.umed.wroc.pl/content/dss-stypendia-kredyty-studenckiestypendium-dla-niepe%C5%82nosprawnych
WAŻNE: Jeżeli w ciągu trwania danego roku akademickiego uzyskasz orzeczenie o
niepełnosprawności niezwłocznie poinformuj o tym Dziekanat Wydziału, na którym studiujesz.
3.

Stypendium Rektora:

- Jeżeli uzyskałeś za poprzedni rok wyróżniające wyniki w nauce tzn. średnią ocen na poziomie
minimum 3.5 i większą, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we
współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym możesz ubiegać się o stypendium Rektora.

- Aby ubiegać się o stypendium Rektora powinieneś uzyskać średnią ocen na poziomie minimum 3.5.
Punkty uzyskane za samą średnią w przedziale 3.5 – 3.99 (punkty ze średniej ocen do stypendium
Rektora oblicza się, jako średnią ważoną, to jest średnią ocen pomnożoną przez 5) nie wystarczą
jednak, aby otrzymać stypendium Rektora, ponieważ należy uzyskać minimum 20 pkt.
- Do wniosku o stypendium załącz kopię dokumentów potwierdzających Twoje osiągnięcia
(zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, potwierdzenia z wydawnictwa, konferencji etc.), a oryginały miej
ze sobą do wglądu, podczas składania wniosku o stypendium.

- Pamiętaj, że od roku akademickiego 2019/2020 nie uznaje się osiągnięć sportowych na szczeblu
regionalnym.
- Szczegółowy wykaz dokumentów oraz wartość punktacji za średnią ocen i poszczególne osiągnięcia
znajdziesz w Regulaminie świadczeń dla studentów od roku akademickiego 2019/2020 w rozdziale
XIV.
- Zwróć uwagę na §28 Regulaminu świadczeń dla studentów od roku akademickiego 2019/2020,
w którym wymieniono przypadki nie kwalifikowane jako osiągnięcia dodatkowe.
- Na stronie internetowej Uczelni znajdziesz informacje dot. Stypendium Rektora:
https://www.studenci.umed.wroc.pl/content/dss-stypendia-kredyty-studenckie-stypendium-rektora
- Wniosek o stypendium Rektora złóż w terminie do 10 października w Dziekanacie Wydziału, na
którym studiujesz. STUDENCIE, nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek wcześniej a unikniesz
stania w kolejce :)

4. Zapomoga:
- Jeśli znalazłeś się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej możesz złożyć wniosek o zapomogę.
- We wniosku uzasadnij i udokumentuj swoją trudną sytuację życiową (np. poważny uszczerbek
majątkowy wywołany siłą wyższą, ciężka choroba, zgon członka rodziny etc.).
- Pamiętaj, że wniosek o przyznania zapomogi należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu trudnej
sytuacji życiowej.
- Wniosek o przyznanie zapomogi złóż w Dziekanacie Wydziały, na którym studiujesz.
- Zapomogę otrzymasz nie więcej niż dwa razy w danym roku akademickim.
- Dodatkowe informacje i wniosek znajdziesz na stronie internetowej
https://www.studenci.umed.wroc.pl/content/dss-stypendia-kredyty-studenckie-zapomoga

Uczelni:

BARDZO WAŻNE!!
- Decyzję o przyznaniu stypendium odbierzesz osobiście w wyznaczonym terminie w Dziekanacie
Wydziału, na którym studiujesz, w wyznaczonym przez Dziekanat terminie.
- Odbierz decyzję o przyznaniu stypendium osobiście, a pieniądze wpłyną szybciej na Twoje konto
(w przeciwnym razie decyzja zostanie wysłana na Twój adres korespondencyjny, który podałeś
we wniosku. Kiedy odbierzesz wysłaną do Ciebie decyzję dolicz jeszcze 30 dni, po upływie których
dopiero otrzymasz pieniądze na swoje konto).
- Jeżeli chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi świadczeń dla studentów, powinieneś śledzić
komunikaty na stronie internetowej Uczelni: https://www.studenci.umed.wroc.pl/content/dssstypendia-kredyty-studenckie-komunikaty
- Pamiętaj, że nie możesz pobierać stypendium dłużej niż przez okres 6 lat oraz jeśli jesteś magistrem,
magistrem inżynierem lub masz tytuł równorzędny, a także, gdy posiadasz tytuł licencjata, inżyniera
lub równorzędny, gdy podejmujesz znów studia pierwszego stopnia.
- Stypendium możesz pobierać TYLKO na jednym wybranym kierunku.
- Regulamin świadczeń dla studentów od roku akademickiego 2019/2020 wraz z załącznikami dostępny
jest na stronie internetowej Uczelni: https://www.studenci.umed.wroc.pl/content/dss-akty-prawnepomoc-materialna

- Jeśli masz pytania w kwestiach dotyczących świadczeń przyznawanych dla studentów zadzwoń do
Dziekanatu Wydziału, na którym studiujesz:
Wydział Lekarski
Medycznej
tel. 71-784-11-68, 71-784-16-64
Adres Dziekanatu:
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław
pokój nr 106
Wydział Lekarsko – Stomatologiczny
tel. 71-784-03-59
Adres Dziekanatu:
ul. Krakowska 26, 50 - 425 Wrocław
pokój nr 28

Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki
tel. 71 784-02-03
Adres Dziekanatu
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
Wydział Nauk o Zdrowiu
tel. 71-784-18-10
Adres Dziekanatu
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław
pokój nr 229

- Jeśli masz pytania w kwestiach dotyczących świadczeń przyznawanych dla studentów zadzwoń bez
względu na Wydział, na którym studiujesz:

Dział Spraw Studenckich
Biuro Obsługi Studentów
Zespół ds. Studenckich
tel. 71-324-14-69
ul. Wojciecha z Brudzewa 12
51-601 Wrocław

