Komunikat nr 12/2013
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 2 sierpnia 2013 roku
w sprawie:





























































































































































































































Na podstawie art. 186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz.U. z 2012 roku poz. 572 ze zm.) oraz § 87 Statutu UEP informuję, że:
1. Studentom i doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej może zostać
przyznane
Wysokość dochodu przypadającą na członka rodziny
w 2012 roku uprawniającą do otrzymania tego świadczenia ustala Uczelnia. Kwota ta
jednak nie może być wyższa aniżeli 850,20 zł netto. Świadczenie będzie wypłacane
w miesięcznej wysokości 470 zł.
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może zostać przyznane
studentom i doktorantom studiów stacjonarnych mieszkającym w domu studenckim
lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego
zamieszkania do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia
studiowanie. W przypadku spełnienia kryterium dotyczącego zamieszkania,
stypendium socjalne zostaje zwiększone o kwotę 170 zł.
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3. Studenci i doktoranci posiadający orzeczenie o inwalidztwie, wydane przez właściwy
zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o
Miesięcznie z tego tytułu wypłacana będzie
kwota 250 zł.
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4. Podanie o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym wraz z wymaganymi
załącznikami należy złożyć
w Dziale Spraw Studenckich –
Poznań, al. Niepodległości 10, pok. 221 i 223, bud B lub przesłać pocztą na adres
Działu (decyduje data stempla pocztowego).
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Uwaga! Prosimy nie zwlekać ze składaniem podań, gdyż ww. świadczenia są przyznawane
od następnego miesiąca po dacie wpływu ostatniego wymaganego dokumentu. Niezłożenie
wniosku wraz z załącznikami do końca września br. będzie skutkowało przyznaniem
stypendium od listopada lub od następnych miesięcy lub nieprzyznaniem stypendium ze
względu na wyczerpanie środków funduszu pomocy materialnej.
5. Zasady ubiegania się o
ogłoszone odrębnym komunikatem.
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zostaną

Wzory formularzy
1. Podanie o stypendium socjalne i stypendium socjalne zwiększone z tytułu
zakwaterowania wraz z załącznikami
2. Podanie o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
3. Podanie o zapomogę
Druki oraz regulamin przyznawania pomocy materialnej są do pobrania na stronie:
www.ue.poznan.pl w zakładce studenci – pomoc materialna.

REKTOR

(prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP)

