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Przekazuję ważne informacje dotyczące przyznawania świadczeń 
w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. 

I. Terminy składania wniosków o świadczenia w semestrze

letnim

Stypendium Termin składania wniosków 

socjalne do 3 marca 2023 r. (piątek) 

dla osób niepełnosprawnych do 3 marca 2023 r. (piątek) 

rektora (dla studentów 
rozpoczynających I rok do 13 marca 2023 r. (poniedziałek) 
studiów II stopnia) 

II. Procedura ubiegania się o przyznanie świadczeń

1. Stypendium socjalne
Wszyscy studenci AGH, zainteresowani otrzymywaniem stypendium 
socjalnego w semestrze letnim, powinni złożyć wniosek o to 
świadczenie. Dotyczy to również osób, które otrzymywały stypendium

socjalne w semestrze zimowym. Wniosek należy wypełnić 
w USOSweb, a następnie złożyć w dziekanacie Wydziału w formie 
papierowej wraz z }ałącznikami. 
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a) Studenci, którzy otrzymywali stypendium socjalne 

w semestrze zimowym, powinni dołączyć do wniosku 

oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej lub, 

w przypadku jej zmiany, dokumenty potwierdzające uzyskanie lub 

utratę dochodu. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Działu 

Spraw Studenckich w zakładce Dokumenty do pobrania. 

UWAGA! Studenci, którzy w semestrze zimowym dołączyli do wniosku 
o stypendium socjalne zaświadczenie o statusie bezrobotnego

członka rodziny, zobligowani są do dołączenia aktualnego zaświadczenia
do wniosku na semestr letni.

b) Studenci, którzy nie otrzymywali stypendium socjalnego

w semestrze zimowym, powinni dołączyć do wniosku dokumenty

potwierdzające sytuację materialną. Wykaz dokumentów

dostępny jest na stronie Działu Spraw Studenckich w zakładce

Stypendium socjalne.

Wnioski studentów rozpoczynających studia Il stopnia, którzy 
w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 byli studentami 
siódmego semestru studiów w AGH i otrzymywali stypendium socjalne, 
a w ramach rekrutacji zmienili Wydział, zostaną rozpatrzone 
w oparciu o kopię kompletu dokumentów złożonych w semestrze 
zimowym. 
Pracowników dziekanatów proszę o współpracę w zakresie 
przekazywania między Wydziałami AGH kopii dokumentacji 
ww. studentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wszyscy studenci AGH legitymujący się orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności oraz zainteresowani otrzymaniem stypendium dla 
osób niepełnosprawnych w semestrze letnim, powinni złożyć wniosek 
o przyznanie tego świadczenia bez względu na to, czy otrzymywali je
w semestrze zimowym. Wniosek należy wypełnić w USOSweb, a następnie
złożyć w formie papierowej w dziekanacie Wydziału. W przypadku
studentów, którzy pobierali powyższe świadczenie w semestrze
zimowym, nie ma konieczności dołączania do wniosku orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności.

3. Stypendium rektora

a) Z uwzględnieniem jedynie średniej ocen

W przypadku studentów studiów drugiego stopnia rozpoczynających się 
w semestrze letnim, punktowana jest średnia ocen uzyskana w ostatnim 
roku nauki na studiach pierwszego stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów 
pierwszego stopnia trwa jeden semestr, bierze się pod uwagę średnią 
ocen uzyskaną w tym semestrze. Wniosek należy wypełnić w USOSweb, 
a następnie złożyć w formie papierowej w dziekanacie Wydziału. 
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b) Z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, sportowych lub

artystycznych

Student, który rozpoczyna w semestrze letnim studia drugiego stopnia 
w AGH może otrzymać stypendium rektora z uwzględnieniem osiągnięć 
naukowych, artystycznych lub sportowych tylko, jeżeli ubiegał się o to 
stypendium na podstawie tych samych osiągnięć na ostatnim 
semestrze studiów pierwszego stopnia w AGH w roku akademickim 
2022/2023. W takiej sytuacji przyznana liczba punktów za osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub sportowe nie ulega zmianie. 
W tym przypadku, do wniosku należy wprowadzić te same osiągnięcia, co 
w semestrze zimowym - nie ma konieczności ponownego dołączania 
dokumentów potwierdzających te osiągnięcia. Wniosek należy 
wypełnić w USOSweb, a następnie złożyć w formie papierowej 
w dziekanacie Wydziału. 

Liczba możliwych do przyznania stypendiów rektora na I roku studiów II 
stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim zostanie ustalona 
w terminie do 24 marca br. (piątek). 

Wnioski o przyznanie stypendium rektora zostaną rozpatrzone nie później, 
niż 7 kwietnia br. (piątek). 

Studenci pozostałych lat studiów, którym przyznano stypendium 
rektora na rok akademicki 2022/2023, będą je otrzymywać także 
w semestrze letnim. 

4. Zapomoga

Przypominam, że studenci znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej 
mogą ubiegać się o zapomogę. Znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej 
może być spowodowane m.in.: 
1) ciężką chorobą lub śmiercią członka rodziny;
2) ciężką chorobą studenta (w tym problemami psychicznymi);
3) klęską żywiołową (np. pożar, powódź).

Przyznanie zapomogi z tytułu korzystania z pomocy psychologicznej jest 
możliwe w przypadku dołączenia do wniosku faktury za konsultacje 
psychologiczne/psychiatryczne/psychoterapię oraz zaświadczenia 
specjalisty potwierdzające korzystanie ze specjalistycznej opieki. 
Wniosek o przyznanie zapomogi należy wypełnić w USOSweb, a następnie 
złożyć w formie papierowej w dziekanacie Wydziału wraz z załącznikami. 

III. Wypłata świadczeń

Wypłata świadczeń w semestrze letnim nastąpi na bieżąco w marcu br., 
lub w kwietniu br. z wyrównaniem za marzec. Terminy wypłaty świadczeń 
odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem, z wyjątkiem 
stypendiów rektora przyznawanych w semestrze letnim, które zostaną 
wypłacone wyjątkowo do 24 kwietnia br. (poniedziałek). 
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IV. Informacje dodatkowe

1) Wnioski o stypendium socjalne i stypendium dla osób
niepełnosprawnych zostaną uruchomione w USOSweb nie później
niż w dniu 15 lutego br. (środa).

2) Wniosek o stypendium rektora zostanie uruchomiony w USOSweb
27 lutego br. (poniedziałek).

3) Zarejestrowanie wniosku o stypendium w usosweb nie jest
jednoznaczne z jego złożeniem. Wnioski, które nie zostaną
złożone w formie papierowej w dziekanacie Wydziału, nie będą
podlegać rozpatrzeniu.

4) Wysokość świadczeń stypendialnych, w stosunku do semestru
zimowego, nie ulega zmianie.

Uprzejmie proszę Państwa Dziekanów o przekazanie powyższej informacji 
do wiadomości studentów. 
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