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ZARZĄDZENIE NR 96/2018 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 11 grudnia 2018 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do  Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania 

 i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

§1 
Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwanym 

dalej Regulaminem, wprowadzonym Zarządzeniem  Rektora Nr 60/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.:  

 

1. Treść  §5  ust. 4  Regulaminu  przyjmuje brzmienie: 

 

„4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na okres do 

9 miesięcy (od października do czerwca) lub od marca do lutego z wyłączeniem lipca, sierpnia  

i września.  Gdy ostatni rok studiów kończy się w semestrze zimowym stypendium to wypłacane 

jest do 5 miesięcy (od października do lutego). W przypadku, gdy ostatni rok studiów jest 

jednosemestralny i realizowany jest w semestrze letnim stypendium rektora dla najlepszych 

studentów wypłacane jest do 4 miesięcy (od marca do czerwca).” 

 

2. W  §9  ust. 11  Regulaminu  dopisuje się zdanie: 

 

„Sesja umożliwiająca zarejestrowanie i wydrukowanie wniosku w systemie USOSweb jest otwarta 

od ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego pierwszy dzień terminu składania wniosku od 

godziny 0:00 do 14 dnia danego miesiąca do godziny 23:59, za wyjątkiem października, kiedy to 

sesja jest otwarta od 28 września do 19 października.”  

 

3. Treść  §29  ust. 2  Regulaminu  przyjmuje brzmienie: 

 

„2. Decyzję doręcza się drogą elektroniczną na uczelniany adres mailowy studenta. Dopuszcza się 

również doręczenie na piśmie za pokwitowaniem odbioru, osobiście lub za pośrednictwem 

poczty.” 

 

4. W załącznik nr 5 do Regulaminu dodaje się lit. f ) w brzmieniu: 

 

„f) Wyrażam zgodę na doręczenie decyzji drogą elektroniczną na mój uczelniany adres 

 e-mail.” 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                     Rektor 

 

 

                 prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 


