
Najważniejsze zmiany: 

A.  w przyznawaniu stypendium socjalnego na rok akademicki 2022/2023. 

 

1. W roku akademickim 2022/2023 stypendium socjalne przyznawane będzie na semestr. 

 

2. Przy ubieganiu się o stypendium socjalne na semestr zimowy należy złożyć wniosek (załącznik nr 1) wraz  

z innymi wymaganymi załącznikami pobranymi ze strony wpp.ujk.edu.pl/stypendia oraz niezbędnymi dokumentami po 

uprzednim zarezerwowaniu terminu w programie rezerwacyjnym dostępnym na stronie rezerwuj.ujk.edu.pl. 

 

3. Studenci, którym Komisja Stypendialna (KS) przyzna stypendium socjalne na semestr zimowy i będą chcieli 

pobierać także stypendium również w semestrze letnim muszą złożyć właściwy wniosek (załącznik 1a)  

na semestr letni w terminie ustalonym przez KS. 

 

4. Studenci, którzy nie będą ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i będą chcieli 

ubiegać się o stypendium socjalne dopiero w semestrze letnim muszą złożyć wniosek (załącznik 1)  

wraz z innymi wymaganymi załącznikami pobranymi ze strony wpp.ujk.edu.pl/stypendia oraz niezbędnymi 

dokumentami w terminie ustalonym przez KS. 

 

5. Łączny okres, przez który przysługuje stypendium socjalne wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie 

przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

Do w/w okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie 

korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach 

pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera 

albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie 

traktuje się jako jeden semestr. 

 

6. W przypadku kiedy student ubiega się o stypendium socjalne i u którego dochód netto na osobę w rodzinie wynosi  

od 0 zł do 600 zł obowiązkowe jest  przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług 

społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny, obejmującego okres od roku bazowego 2022  

do dnia wydania zaświadczenia. 

 

B. w przyznawaniu stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023. 

 

1. Wniosek – załącznik nr 3 należy złożyć w terminie od 20 września do dnia 15 października w dziekanacie 

(pokój nr 5) po uprzednim zarezerwowaniu terminu w programie rezerwacyjnym dostępnym na stronie 

rezerwuj.ujk.edu.pl. 

 

2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia – załączniki numer 5a, 25 oraz 26. 

 

3. Załącznik nr 3a – to wniosek dla studentów, którzy rozpoczęli I rok studiów w roku akademickim 2022/2023.  

 

4. Łączny okres, przez który przysługuje stypendium rektora wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie 

przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

Do w/w okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie 

korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach 

pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera 

albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie 

traktuje się jako jeden semestr. 
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