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Obecnie pod okiem dr hab. Iwony Grzegorzewskiej,
prof. UZ, przygotowuje pracę magisterską zatytułowaną
Orientacja temporalna jednostki jako predyktor wybranych objawów psychopatologicznych.
Na co dzień jest pasjonatką gier planszowych, łamigłówek, krzyżówek i sudoku. Bardzo lubi czytać książki - najchętniej z polecenia. W ostatnim czasie skupia się bardziej
na tych naukowych, potrzebnych do przygotowania pracy
magisterskiej, ale w wolnych chwilach chętnie sięga również po literaturę lżejszego kalibru.
Monika lubi zdobywać nowe doświadczenia, dzięki którym poszerza swoją wiedzę i kompetencje. Dlatego miała
praktykę w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Poradni Pedagogiczno-Wychowawczej i w Liceum Ogólnokształcącym. Od 4 lat jest wolontariuszką w Stowarzyszeniu
„Baba”, w którym zbiera doświadczenia, jak pomagać
osobom dotkniętym przestępstwem. Obecnie uczestniczy
w kursie psychologiczno-pedagogicznym, dzięki któremu
zdobędzie więcej kompetencji.

implementation of the golas of the EU 2021-2030 climate and energy package (Systemy Wspomagania w Inżynierii
Produkcji – Review of Problems and Solutions, Zeszyt 3(15)
2016, artykuł w języku angielskim); Innowacje ekologiczne
w energetyce jako czynnik konkurencyjności gospodarki
(Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji – Problemy
w Zarządzaniu Środowiskiem, Volume 6, issue 1 2017, artykuł w języku polskim); Nowoczesne systemy wspomagania
procesów transportu i spedycji w międzynarodowych łańcuchach dostaw (Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji – Jakość, Bezpieczeństwo, Środowisko, Volume 6,
issue 7 2017, artykuł w języku polskim); Rola CSR w kształtowaniu wizerunku firmy produkcyjnej’, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Multidisciplinary Aspects od
Production Engineering, Volume 7, Issue 2 2018, artykuł
w języku polskim).
Obecnie pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Tadeusza
Borysa pisze pracę magisterską pt. Finansowanie ochrony środowiska w województwie lubuskim w latach
2012-2017.
Jej pasją jest muzyka i wszystko, co się z nią wiąże. Najpierw tańczyła przez 9 lat, potem przez kolejne 5 lat uczyła się śpiewu. Od pewnego czasu uczy się grać na gitarze.
W wolnym czasie uwielbia grać na konsoli w gry przygodowe RPG. W ramach odskoczni chętnie siada też do planszówek. W sierpniu br. zmieni stan cywilny.

Hanna Prosół jest studentką II roku studiów II stopnia na
kierunku ekonomia (Wydział Ekonomii i Zarządzania). Jest
autorką publikacji naukowych w czasopismach naukowych
ujętych w ministerialnym wykazie: Financing pro-ecological investments by public funds in the lubuskie Provence
in the years 2009-2013 (Management Systems in Production
Engineering 3(19) 2015, artykuł w języku angielskim); Lean
Management jako instrument zrównoważonego rozwoObu studentkom serdecznie gratulujemy zdobytych styju (Management Systems in Production Engineering 1(21) pendiów.
Ewa Tworowska-Chwalibóg
2016, artykuł w języku polskim); Eco-modernization of
the polish sector of energy production in the context of

Informacja
o kredytach studenckich
(doktoranckich)
Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system
kredytów studenckich. Zmiany wynikają z wejścia
w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668,
2024 i 2245) oraz rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz.
2468).

Nowy system kredytów studenckich przewiduje – podobnie jak dotychczas – udzielanie kredytu na okres studiów
i rozpoczęcie jego spłaty dwa lata po ukończeniu studiów
na dogodnych warunkach przy maksymalnie niskiej wysokości oprocentowania.
O kredyt będą mogli ubiegać się zarówno studenci, jak
i doktoranci w szkołach doktorskich. Do czasu zakończenia
kształcenia na studiach doktoranckich rozpoczętych przed
rokiem akademickim 2019/2020 (tj. do 2023 r.) uczestnicy
tych studiów zachowują prawo do ubiegania się o kredyt.
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Najważniejsze zmiany w zakresie udzielania kredytów
studenckich:
zwiększono do 30 lat granicę wieku, do którego student
może otrzymać kredyt; w przypadku doktorantów będzie
to 35 lat; dotychczas kredyt mógł otrzymać student lub
doktorant, który rozpoczął studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia;
do systemu kredytów studenckich zostały włączone spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które wraz
z bankami komercyjnymi, będą udzielały kredytów studenckich;
wprowadzono zasadę, że o kredyt studencki można
ubiegać się w dowolnym okresie studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej, a wniosek jest rozpatrywany
w ciągu 30 dni od daty jego złożenia; dotychczas wnioski
można było składać w terminie od 15 lipca do 20 października, a wniosek był rozpatrywany do 31 grudnia;
umożliwiono składanie wniosku o kredyt studencki również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej instytucji kredytującej, a nie jak dotychczas wyłącznie w formie papierowej;
wprowadzono sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy analogiczny do sposobu obowiązującego przy ubieganiu się o stypendium socjalne w uczelni; według dotychczasowych przepisów sposób liczenia
dochodu w przypadku kredytów studenckich różnił się od
tego stosowanego w przypadku stypendium socjalnego;
zwiększono elastyczność procedury udzielania kredytów
– niektóre kwestie związane z udzielaniem kredytu np.
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sposób aneksowania umowy czy sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty, będą uregulowane bezpośrednio w umowie
kredytowej; dotychczas przepisy określały procedury
wypłaty i spłaty kredytu.
Wszystkie umowy zawarte do końca 2018 r. zachowują
moc i od 1 stycznia 2019 r. będą do nich stosowane przepisy
nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Kredyt studencki od 1 stycznia 2019 r.
Osoby uprawnione do kredytu
Kredyt studencki może otrzymać:
student, który nie ukończył 30 roku życia,
doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.
Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca
się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym
że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej
przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem lub doktorantem.
Składanie wniosków o kredyt
O kredyt można ubiegać się przez cały rok.
Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, z tym że w przypadku wniosków złożonych
do dnia 28 lutego 2019 r. podpisanie umowy kredytowej –
z uwagi na konieczność dostosowania systemów instytucji
kredytujących do nowych przepisów – nastąpi do dnia 30
kwietnia 2019 r.
Wniosek o udzielenie kredytu
można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:
PKO Bank Polski S.A.,
Bank PEKAO S.A.,
Bank Polskiej Spółdzielczości
S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:
oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni
rok,
zaświadczenie szkoły wyższej
potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem
albo dokument potwierdzający
udział w rekrutacji na studia
albo do szkoły doktorskiej,
dokumenty wymagane przez
instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej
i zabezpieczenia spłat kredytu.
We wniosku należy wskazać
jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu
studenckiego może wynosić 400,
600, 800 lub 1000 zł.
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O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na
Na wniosek kredytobiorcy
obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do
100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysow przypadku trudnej sytuacji życiowej
kości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie
spłata kredytu studenckiego wraz
Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których
z odsetkami może być zawieszona na
dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji
można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Zawarcie umowy
Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest oraz w SGB-Banku S.A.
spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim
Okres i warunki spłaty kredytu
2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawSpłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych
niający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości
miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od
2500 zł (kwota netto).
ukończenia studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby
wypłaconych transz kredytu studenckiego.
Okres i warunki wypłacania kredytu
W okresie pobierania transz kredytu oraz w trakcie okreKredyt studencki może być wypłacany studentom przez
okres 6 lat, a w przypadku doktorantów – przez okres 4 su karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez
lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy budżet państwa.
W okresie spłaty rat kredytu wysokość oprocentowania
w roku akademickim.
Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi spłacanego przez kredytobiorcę wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi
umowa, która będzie zawierać m.in.:
okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu obecnie 1,75% (styczeń 2019 r.). Pozostałą część odsetek
pokrywa budżet państwa.
studenckiego,

datę rozpoczęcia wypłaty transz,
Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty
sposób weryfikacji przez instytucję kredytującą posiadaWysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20%
nia statusu studenta albo doktoranta,
średniego
miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosposób ustalenia przez instytucję kredytującą harmonosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej
gramu spłaty,
spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być
wysokość odsetek od kredytu studenckiego.
zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Poręczenia spłaty kredytu
W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W roku akademickim 2018/2019 Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:
100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz
innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla
studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki
rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie
zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej, turnusowej lub okresowej
– bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak
kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,
100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz
innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla
studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,
90% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla
studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.
Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie instytucje kredytujące.

Umorzenie spłaty kredytu
Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać
umorzony przez instytucję kredytującą:
w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia
albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia
albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01%
do 5%,
w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia
albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01%
do 10%,
najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia
albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów
magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku
akademickim.
Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych
absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.
Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej
kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.
Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-okredytach-studenckich-doktoranckich
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