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POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW
Do dyspozycji studentów zamiejscowych w roku akademickim 2002/2003 jest 2305 miejsc w 10 domach studenckich. W nowym akademiku przy ul. Wyspiańskiego
przystosowano pokoje do zamieszkania przez studentów
niepełnosprawnych.
Studentów korzystających lub ubiegających się o jedną
z form świadczeń pomocy materialnej prosimy o śledzenie
informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń przy Dziale
Spraw Studenckich i przy Dziekanatach oraz komunikatów
podawanych przez Radio INDEX. Dział Spraw Studenckich

ne na formularzu ustalonym przez uczelnię, wraz
z wymaganymi dowodami dokumentującymi sytuację
materialną studenta i jego rodziny, w następujących terminach:
• do 26 września, w przypadku ubiegania się o stypendium w semestrze zimowym,
• do 28 lutego, w przypadku ubiegania się o stypendium
w semestrze letnim.
Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów składają wnioski
do 15 października.

NAJNOWSZY AKADEMIK PRZY UL. WAZÓW

ma siedzibę w Kampusie B; al. Wojska Polskiego 69, pokój
405 i 406 (IV piętro).
Strona internetowa Działu Spraw Studenckich
www.dss.uz.zgora.pl zawiera informacje dotyczące zakresu
działalności działu, Regulamin przyznawania miejsc
w domach studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego,
pomoc materialną dla studentów wraz z Regulaminem
przyznawania, wypłacania i wysokości świadczeń pomocy
materialnej dla studentów studiów dziennych Uniwersytetu Zielonogórskiego, wzory dokumentów do pobrania,
aktualności, informacje o ubezpieczeniach zdrowotnych
i bazę kwater prywatnych dla studentów.
Fundusz pomocy materialnej
Pomoc materialna dla studentów dziennych Uniwersytetu
Zielonogórskiego obejmuje szeroki zakres świadczeń:
• stypendia socjalne,
• stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• stypendia za wyniki w nauce,
• stypendia ministra za osiągnięcia w nauce,
• dopłaty do zakwaterowania,
• dopłaty do posiłków,
• zapomogi
Stypendium socjalne mogą otrzymać studenci będący
w trudnej sytuacji materialnej. Przyznanie tej formy pomocy i jej wysokość zależą od średniego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta. Stypendium
socjalne przyznaje się na okres jednego semestru: w semestrze zimowym na 5 miesięcy (od 1 października) i w semestrze letnim na 4 miesiące (od 1 marca).
Student ubiegający się o stypendium socjalne składa
w Dziale Spraw Studenckich wniosek o stypendium socjal-

Prorektor ds. studenckich może zmienić te terminy. Zmiany
te ogłaszane są w formie obwieszczenia.
Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać stypendium
specjalne niezależnie od otrzymania innych świadczeń
pomocy materialnej, po przedstawieniu orzeczenia określającego niepełnosprawność lub orzeczenia przyznającego
jedną z trzech grup inwalidzkich. Stypendia specjalne dla
osób niepełnosprawnych są przyznawane na okres 5 miesięcy w semestrze zimowym (od 1 października) i na okres
4 miesięcy w semestrze letnim (od 1 marca).
Aby ubiegać się o przyznanie stypendium specjalnego dla
osób niepełnosprawnych, należy złożyć wniosek w Dziale
Spraw Studenckich na odpowiednim formularzu ustalonym
przez uczelnię, w następujących terminach:
• do 26 września, w przypadku ubiegania się o stypendium w semestrze zimowym,
• do 28 lutego, w przypadku ubiegania się o stypendium
w semestrze letnim.
Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów składają wnioski
do 15 października.
Prorektor ds. studenckich może zmienić te terminy. Zmiany
te ogłaszane są w formie obwieszczenia.
Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest studentom po I roku studiów, mającym odpowiednio wysoką
średnią ocenę semestralną, nie mniejszą niż 4,0, którzy
zaliczyli semestr na zasadach określonych w regulaminie
studiów UZ i złożyli w dziekanacie indeks w ustalonym
terminie. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się dwa
razy do roku, na okres jednego semestru: na 5 miesięcy
w semestrze zimowym (od 1 października) i na 4 miesięce
w semestrze letnim (od 1 marca).
W celu przyznania prawa do tego stypendium student nie
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jest zobowiązany do składania podania. Studentowi, któremu zostało przyznane stypendium naukowe zaleca się
założenie konta osobistego, którego numer należy dostarczyć do Działu Spraw Studenckich.
Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane nie
wcześniej niż po pierwszym roku studiów.
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej - mogą ubiegać
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Zapomoga - student, który nagle i przejściowo znalazł się
w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi. Podania składa się w dziekanatach poszczególnych wydziałów uniwersytetu, w terminie
ustalonym przez dziekana. Do podania należy załączyć
dowody dokumentujące trudną sytuację materialną studenta.

DOM STUDENCKI „VICEWERSAL”
PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO

się o nie studenci po zaliczeniu II roku studiów, którzy
wyróżniają się w nauce, a ponadto posiadają szczególne
osiągnięcia naukowe. Stypendium przyznaje Minister Edukacji Narodowej i Sportu, na wniosek rady wydziału,
przedstawiony przez rektora uczelni. Podstawę przyznania
stypendium określają „Zasady przyznawania stypendium
Ministra Edukacji Narodowej” z 10 stycznia 2001 r.
Stypendium Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą ubiegać się o nie studenci po zaliczeniu II roku studiów, w wyjątkowych wypadkach stypendium może
otrzymać student po zaliczeniu I roku studiów. Stypendium
przyznaje Rektor na wniosek studenta, dziekana wydziału
lub samorządu studenckiego oraz organizacji studenckich
działających w Uniwersytecie Zielonogórskim. Podstawę
przyznania stypendium określają „Zasady przyznawania
stypendium Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego”.
Dopłatę do zakwaterowania otrzymuje każdy student,
korzystający z tej formy pomocy, czyli każdy student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim.
Dopłatę do zakwaterowania w innych obiektach niż DS
może uzyskać student, który ma prawo do stypendium
socjalnego, a któremu ze względu na brak miejsc w DS.,
miejsce nie zostało przyznane.
Student ubiegający się o dopłatę do zakwaterowania składa
w Dziale Spraw Studenckich, raz w roku, w terminie do 26
września:
• wniosek o przyznanie świadczenia wraz z wymaganym
kompletem dokumentów, takim jak w przypadku
ubiegania się o stypendium socjalne,
• dodatkowo umowę najmu kwatery oraz rachunek
uproszczony lub fakturę VAT.
Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów składają wnioski
do 15 października.

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na zasadach określonych przez „Regulamin przyznawania i wypłacania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla
studentów studiów dziennych Uniwersytetu Zielonogórskiego”

Dopłatę do posiłków w stołówce studenckiej otrzymuje
każdy student korzystający ze stołówki studenckiej.

Studentom otrzymującym świadczenia z funduszu pomocy materialnej zaleca się założenie konta osobistego.

Prawo do zakwaterowania w DS
Prawo do zakwaterowania w DS dla studentów lat starszych, od II do V roku, przyznaje się w czerwcu, na wniosek studenta złożony w terminie do końca maja, w Dziale
Spraw Studenckich. Natomiast dla studentów przyjętych na
pierwszy rok studiów, miejsca w akademiku przyznawane
są na wniosek studenta złożony w dziekanacie, w terminie
do 5 sierpnia.
• Podstawowymi kryteriami przy przyznaniu prawa do
zakwaterowania są: dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie studenta i odległość od miejsca zamieszkania do uczelni, a dla studentów starszych lat dodatkowo wyniki w nauce i działalność pozadydaktyczna.
Student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim składa wniosek na formularzu ustalonym przez
uczelnię, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny studenta, takie jak przy
ubieganiu się o stypendium socjalne.
Kryteria, na podstawie których przyznawane są miejsca
w DS określa Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Studenci, dla których zabrakło miejsc w domach studenckich, mogą znaleźć oferty z adresami kwater w Bazie Danych dotyczącej zakwaterowania dla studentów dziennych
i zaocznych UZ, prowadzonej przez Dział Spraw Studenckich. Oferty na stronie www.dss.uz.zgora.pl .

Elżbieta Kaźmierczak
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