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Zgodnie z komunikatem nr CSS-sśpm.4410-1/21 z dnia 29 stycznia 
2021 r. w sprawie przyznawania świadczeń w semestrze letnim roku 
akademickiego 2020/2021 przekazuję do Państwa wiadomości 
zestawienie minimalnych średnich ocen uprawniających do 
złożenia wniosku o stypendium rektora oraz liczby stypendiów 
rektora możliwych do przyznania na I roku studiów II stopnia 
rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. 

Wszystkich studentów, których średnia za ostatni rok studiów 
I stopnia oraz średnia ocen ze studiów I stopnia jest równa lub 
wyższa od wskazanej w niniejszym zestawieniu, zachęcam do złożenia 
wniosku o stypendium rektora w terminie do 15 marca br. 
(poniedziałek). Wniosek należy wypełnić i zarejestrować w systemie 
USOSweb, a następnie złożyć w formie papierowej w dziekanacie 
Wydziału. 

Absolwentom studiów I stopnia ukończonych poza AGH, średnia ocen za 
ostatni rok studiów obliczana jest na podstawie suplementu do dyplomu. 
Jeśli suplement nie pozwala na ustalenie średniej z ostatniego roku 
studiów pierwszego stopnia, student zobowiązany jest załączyć do 
wniosku zaświadczenie potwierdzające uzyskaną średnią ocen. 

Nadmieniam, że złożenie wniosku o stypendium rektora nie gwarantuje 
przyznania świadczenia, a średnie ocen podane w niniejszym 
zestawieniu mają charakter orientacyjny. 

Studentów I roku studiów II stopnia na kierunkach, na których limit 10 %, 
o którym mowa w art. 91 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce nie pozwala na przyznanie stypendium rektora z Funduszu
Stypendialnego, a ich średnia ocen za ostatni rok studiów I stopnia wynosi
5,00, zachęcam do złożenia wniosku o stypendium z Własnego Funduszu
na Stypendia (WFnS). Regulamin WFnS oraz wzór wniosku znajduje się na
stronie internetowej Działu Spraw Studenckich.
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Informacja o przyznanych stypendiach rektora zostanie przekazana do 
dziekanatów Wydziałów nie później, niż 1 kwietnia br. (czwartek). 

Wypłata świadczeń nastąpi w kwietniu z wyrównaniem za marzec. 
Ze względu na układ dni świątecznych, świadczenia w miesiącu kwietniu 
mogą wpłynąć na osobiste konta bankowe studentów z kilkudniowym 
opóźnieniem. 

Otrzymują: 
1. URSS AGH, 
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