
  

 

                                                  KOMUNIKAT 
Prorektora ds. Edukacji PŁ 

z dnia 25.05.2016 r. 

 
w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną studentom PŁ w r. ak. 2016/17 1 

 

1. Studenci mogą składać wnioski o stypendia przez cały rok akademicki (z zastrzeżeniem poniższych ustaleń). 

Stypendia wypłacane są od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.  

2. Pierwsze terminy składania wniosków o pomoc materialną (dla studentów studiujących w kraju i za granicą)
2
: 

a) stypendium socjalne (wraz ze zwiększeniem) oraz  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – 

stypendia przyznawane na rok akademicki :   

- studenci pierwszego roku (w r. ak. 2016/17)-  

•    studiów rozpoczynających się od września/października 2016 r. (sem. zimowego) składają wnioski od dnia 

immatrykulacji do 31 października 2016 r.,  

•    studiów rozpoczynających się od lutego/marca 2017 r. (sem. letniego) składają wnioski o stypendium od 

dnia immatrykulacji do 31 marca 2017 r.;  

- studenci pozostałych lat –  

•    składają wnioski od 13 czerwca 2016 r. do 7 października 2016 r. (złożenie wniosku do 31 października 

uprawnia do otrzymania stypendium od października); 

b) stypendium rektora dla najlepszych studentów - stypendium przyznawane na rok studiów:      

o studenci wszystkich lat, przyjęci na studia od semestru zimowego, dla których rok studiów pokrywa się z 

rokiem akademickim- składają wnioski:  

- studenci studiów 1 semestru studiów II stopnia - 

•    w dniach 8-14  października 2016 r.- w weekend składają tylko studenci studiów niestacjonarnych (pierwsza 

możliwa wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik), 

- studenci lat wyższych -  

 

•     w dniach 1-7  października 2016 r. - w weekend składają tylko studenci studiów niestacjonarnych (pierwsza 

możliwa wypłata w listopadzie z wyrównaniem za październik); 

 

 

                                                 
1
 Terminarz ma charakter organizacyjny 

2
 Daty przypadające na weekendy dot. tylko studentów studiów niestacjonarnych i dni zjazdowych w danej jednostce 

organizacyjnej, zgodnie z godzinami pracy dziekanatów. 



  

o studenci, przyjęci na studia od semestru letniego (zrekrutowani na studia w lutym/marcu), dla których rok 

studiów przypada w ramach dwóch lat akademickich - składają wnioski : 

- wszyscy studenci, w tym studenci studiów 1 semestru studiów II stopnia - 

•    w dniach 3-12 marca 2017  r.- w weekendy składają tylko studenci studiów niestacjonarnych (pierwsza 

możliwa wypłata w kwietniu z wyrównaniem za marzec). 

 

3. Terminy składania wniosków do zatwierdzenia osiągnięć przez Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć 

Szkoleniowych (KWOSz), działającą przy Biurze Karier PŁ:  

- dla studentów składających wnioski w semestrze zimowym – 4, 6, 11, 13 października 2016 r., 

- dla studentów składających wnioski  w semestrze letnim- 7, 9 marca 2017 r. 

Terminy opiniowania wniosków przez Komisję ds. Weryfikacji Osiągnięć Sportowych (KWOS), działającą 

przy Centrum Sportu PŁ zostaną podane do wiadomości studentów przez Centrum. 

4.        Student, który przedłuża pobyt zagraniczny lub krajowy w ramach programu studiów (Learning Agreement) 

lub w ramach programu MOSTECH o drugi semestr, może mieć nadal wypłacane wszystkie stypendia, o które 

wnioskował przed wyjazdem w odpowiednich terminach. W tym celu należy uzyskać zgodę odpowiedniego 

Prodziekana danego wydziału na przedłużenie pobytu. Podanie takie, kierowane do odpowiedniego 

Prodziekana z wymaganymi załącznikami i podpisami, powinno wpłynąć do dziekanatu do dnia 28 lutego 

2017 r. 

5.  Terminy ustalania liczebności grup dla studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia: 

- dla studentów zrekrutowanych na studia w PŁ od semestru zimowego -14 października 2016 r.,  

- dla studentów zrekrutowanych na studia w PŁ od semestru letniego - 10 marca 2017 r.  
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