UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej
Dział Nauczania

Poznań, dnia 6 marca 2017 roku

DN-4232-43/2016/17

OBWIESZCZENIE
w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów
- studia rozpoczynające się w II semestrze Działając na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu stypendium rektora dla najlepszych studentów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Regulaminem, zawiadamiam,
że wypełniając dyspozycję art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, oraz § 11 ust. 3 Regulaminu, Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Parlamentu Samorządu Studentów, zwanym
dalej Samorządem, określił termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwanego dalej stypendium, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3 oraz w art.
181 ust. 1 i 4 Ustawy, przez studentów Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Wydziału Matematyki
i Informatyki oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych rozpoczynających studia II
stopnia w II semestrze roku akad. 2016/2017.
Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podaję do wiadomości
studentów, że termin dostarczenia do Dziekanatów wygenerowanych, wydrukowanych wniosków
z załącznikami wyznaczony został na 26 kwietnia 2017 roku.
Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta składany do JM Rektora za pośrednictwem właściwej Komisji Ekonomicznej I stopnia, zwanej dalej ‘WKE’. Wnioski generowane będą
z systemu USOSweb, a po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami dokumentującymi
wskazane osiągnięcia, w w.w. terminie za pośrednictwem Dziekanatów dostarczane przez wnioskodawców do WKE.
Wnioski będą rozpatrywane na podstawie osiągnięć uzyskanych w roku akad. 2015/2016 (jak we
wnioskach o stypendium złożonych na ostatnim roku studiów I stopnia w roku akad. 2016/2017)
oraz średniej ocen uzyskanych na ostatnim roku studiów I stopnia w roku akad. 2016/2017.
Uruchomienie systemu generowania wniosków nastąpi dnia 10 kwietnia 2017 roku, a jego zamknięcie – 21 kwietnia 2017 roku.
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