Ogólne Informacje na temat przyznawania pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

STYPENDIUM SOCJALNE
Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o stypendium socjalne.
Rektor w porozumieniu z samorządem studentów określa wysokość progu dochodowego w
rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne. W roku akademickim 2021/2022
wysokość progu została ustalona na kwotę 1050 zł.
Wysokość dochodu przypadającego na członka rodziny wylicza się na zasadach określonych w
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych.
Do składu rodziny studenta zgodnie z art.88 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce wlicza się
-studenta
-małżonka studenta
-rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych
-będące na utrzymaniu w/w osób dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia,
a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci
niepełnosprawne bez względu na wiek.
Student może wykazywać swoje dochody samodzielnie gdy spełnia jeden z poniższych
warunków;
- ukończył 26 rok życia
- pozostaje w związku małżeńskim
- ma na utrzymaniu dzieci osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej
-posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku
podatkowym oraz roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia
o samodzielnym rozliczaniu się, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5
ust.1 i art,6 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
-złoży pisemna oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym
z rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych.
Student którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w
art.8 ust.1 pkt 2 ustawy dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, tj 528 zł zobowiązany jest
dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i
majątkowej swojej rodziny.

ZAPOMOGA
Student może ubiegać się o zapomogę jeżeli znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji
życiowej. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim i nie może
dotyczyć tego samego zderzenia.

STYPENDIUM REKTORA
Stypendium rektora może otrzymać student który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce,
osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej
na poziomie krajowym. Do oceny osiągnięć studenta zostaje stworzona każdorazowo lista
rankingowa. Każdy rodzaj aktywności jest oceniany oddzielnie za pomocą punktacji. Na podstawie
ilości uzyskanych punktów zostaje wyłoniona grupa najlepszych studentów.
Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce nakłada limity ilościowe i wartościowe przy
rozdysponowaniu środków na stypendia rektora. Liczba studentów otrzymujących stypendium
rektora danym roku nie może być wyższa niż 10% studentów na danym kierunku studiów a
ogólna wartość stypendium rektora nie może być wyższa niż 60% środków wydatkowanych na
łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentowi który posiada orzeczenie o
niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie lekarza
orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy.

Student może otrzymywać pomoc materialną tylko na jednym kierunku studiów
Stypendia nie przysługują studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra tytuł zawodowy
licencjata jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia
Stypendium przysługuje na studiach pierwszego studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.(wyliczając okresy bierzemy pod uwagę lata
studiowania a nie lata pobierania świadczeń)
Szczegółowe kryteria, tryb przyznawania świadczeń i ich wysokość reguluje regulamin świadczeń
dla studentów Europejskiej Uczelni w Warszawie na rok akademicki 2021/2022
Wnioski o stypendia będę przyjmowane od 27 października do 27 listopada 2021 r.

