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OGŁOSZENIE
w sprawie wniosków
o przyznanie pomocy materialnej na rok akad. 2018/2019
W roku akad. 2018/2019 podział funduszu między Wydziały i Kolegia dokonany zostanie w oparciu o dane z Wniosków o przyznanie pomocy materialnej złożonych przez studentów zgodnie
z Harmonogramem wydanym dnia 14 czerwca 2018 roku przez p. Prorektor ds. studenckich,
tj. do dnia 11 października 2018 roku (§ 8 ust. 1 lit. a) Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej ‘Regulaminem’). Harmonogram dostępny jest w Dziekanatach, w Domach Studenckich oraz w Portalu studenta (Pomoc
materialna i Domy Studenckie/Świadczenia pomocy socjalnej). System generowania wniosków
zostanie uruchomiony dnia 24 września 2018 roku (godz. 00:01) i będzie otwarty dla studentów do dnia 9 października 2018 roku (godz. 23:59). Dzięki danym zawartym w złożonych wnioskach, działając na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego określi jednolite dla całej Uczelni podstawowe wysokości
świadczeń, zasady udzielania ich podwyższeń oraz kryteria ekonomiczne (dochód/os.) pozwalające na przyznanie poszczególnych form pomocy materialnej. Sprawne przeprowadzenie
tych działań oraz optymalizacja parametrów zawartych w tej decyzji wymagają przestrzegania
przez studentów rygorów kalendarzowych składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej.
W związku z tym przypominam o wynikającej z § 8 ust. 1 lit. a) Regulaminu konieczności terminowego składania wniosków oraz zachęcam do korzystania z możliwości korespondencyjnego
dostarczania dokumentów przed upływem regulaminowego terminu. Jednocześnie przypominam,
że zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu dotrzymanie w.w. terminu złożenia kompletnego wniosku jest
warunkiem przyznania pomocy na okres całego semestru lub roku akademickiego. Złożenie wniosku w terminie późniejszym wyklucza możliwość ubiegania się o spłatę przyznanych świadczeń od
początku semestru lub roku akademickiego. Zachęcam do dotrzymania terminu składania wniosków, bowiem Komisje Ekonomiczne I stopnia będą podejmować decyzje pozytywne wyłącznie
do rozdysponowania przyznanych im środków, których wielkość zależeć będzie od precyzyjnej
symulacji wykonania funduszu przeprowadzonej na podstawie wniosków złożonych we wskazanym terminie.
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