ZARZĄD ZBNIE NR

75

/2013

Rektora Politechniki Opolskiej
z dnta3l puŻdziernika 2013

r.

w sprawie ustalenia wysokościświadczeń z funduszu pomocy materialnej

na rok akademicki 201312014

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. * Prawo o szkolnictwie
wyŻszym (Dz' U. z 2012 r., poz' 572 z pożn. zm.) oraz Regulaminu przyznawartia
świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki opolskiej
(załącznlk do zarządzenia nr 53lŻ0I3 Rektora Politechniki opolskiej z dnia 17 |tpca
2013 r.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i samorządu
doktorantów Zarządza się, co następuje:

W roku akademickim 20I3lŻ0I4 wysokośó dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 850 zł'

s

1.

s 2. 1. Podstawa naliczanta stypendium socjalnego wynosi 870 zŁ.

2. Kwota

stypendium socjalnego

a dochodem przypadającym

3. W roku

ptzehaczaó 850

jest róŻnicą pomiędzy podstawą

najednąosobę w rodzinie studenta.

akademickim 2013lŻ014 kwota stypendium socjalnego

zł ibyÓ

naliczania

mniejsza niŻ300 Zł.

nie

może

Z

tytlilu zakwaterowania studenta studiów stacjonarnych w domu studenta lub
w obiekcie innym niż dom studenta, stypendium socjalne będzie zwiększone o kwotę 180 zł
4.

miesięcznie.

$ 3. Ustala się

następujące stawki stypendium specjalnego

niepełnosprawnych:

l)

2)
3)

dla

osób

stopień lekki niepełnosprawności - 4OO zł;
stopień umiarkowany niepełnosprawności- 500 zł;
stopień Znaczny niepełnosprawności- 600 zł.

$ 4. Ustala się następujące stawki stypendium rektora dla najlepszych studentów:

1)

2)
3)

stypendium kategorii
stypendium kategorii
stypendium kategorii

I
II
III

- 800 zł;
- 600 zł;
- 400 zł.

$ 5. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów
w roku akademickim 20 13 lŻ0 1 4 określa odrębne zarządzenie.

$ 6.

Ustala się następujące ltczby punktów wymagane do

stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stawki tego stypendium:

1)

na pierwszym roku studiów:

zakres

punktacji:

od 33,00

pkt

-

600 zł;

uzyskania

2)

$

na kolejnych

a) zakres
b) zakres
c) zakres

latach studiów:

punktacji:
punktacji:
punktacji:

-

od 100,00

pkt

70,00 pkt

-79,99pkt -

80,00pkt-99'99pkt -

7. Ustala się, ze maksymalna kwota zapomogi wynosi I 000

I

100 zŁ;
850zŁ:'

600zł.

ZŁ.

8. Łączna miesięczna wysokośćstypendium socjalnego i stypendium rektora dla
najlepszych studentów (a w przypadku doktorantów stypendium dla najlepszych
doktorantów) nie moŻę prze|<roczyó kwoty I 849 zł.
$

$ 9. Tracąmoc:

I)

zarządzenie nr 62lŻOt2 Rektora Politechniki opolskiej z dnia 3I puŹdziernika 20IŻt.
w sprawie ustalenia wysokościświadczeń z funduszu pomocy materialnej na rok
akademickt 20IŻl20I3;
Ż) zarządzenie nr 8Ol20I2 Ręktora Politechniki opolskiej z dnia 20 grudnia 20I2r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokościświadczeńz funduszu
pomocy materialnej na rok akademicki Ż01212013.

$ 10.

Zarządzenie wchodzi

w Życie z

dnięm podpisania

z mocą od

1pażdztemika 2013 r.

*Fm""
prof. dr hab. inż. Marek

Tukiendof

