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OBWIESZCZENIE
w sprawie stypendium rektora w roku akad. 2019/2020

Niniejszym zawiadamiam, że dnia 15 lipca 2019 roku, po uzgodnieniu z Zespołem USOS, Prorektor ds. studenckich, działająca na podstawie § 1 Zarządzenia nr 161/2017/2018 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie zakresu obowiązków prorektorów w kadencji 2016-2020, podpisała harmonogram czynności w procedurze składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium rektora w roku akad. 2019/2020. W ten
sposób wyznaczone zostały terminy poszczególnych etapów wnioskowania o stypendium rektora,
zwane dalej stypendium, o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą,
które z dniem 1 października 2019 roku zastąpi dotychczasowe stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podaję do wiadomości
studentów, że termin dostarczenia do Dziekanatów wygenerowanych, zarejestrowanych i wydrukowanych wniosków z załącznikami wyznaczony został na 17 października 2019 roku.

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta składany do JM Rektora za pośrednictwem komisji stypendialnej. Wnioski generowane będą z systemu USOSweb, a po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami dokumentującymi wskazane osiągnięcia, w ww. terminie za
pośrednictwem Dziekanatów dostarczane przez wnioskodawców do komisji.

Uruchomienie systemu generowania wniosków nastąpi dnia 23 września 2019 roku, a jego zamknięcie – 15 października 2019 roku.
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Zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy stypendium może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające
wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Na podstawie art. 91 ust. 2 Ustawy świadczenie może
również uzyskać również student przyjęty na I rok studiów pierwszego stopnia lub na I rok jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,
o którym mowa w przepisach o sporcie.

Na podstawie art. 91 ust. 3 Ustawy stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% studentów na
określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium może być
przyznane jednemu studentowi. Studentów I roku studiów pierwszego stopnia i studentów I roku
jednolitych studiów magisterskich, którzy zostali wymienieni w art. 91 ust. 2, nie uwzględnia się
przy ustalaniu liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora.

dr Przemysław Rachowiak
Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej
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