
 

R-B -SOP.021.1.41.2021  

ZARZĄDZENIE  NR 148/2021  

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 15 listopada 2021 roku  

  

w sprawie  wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń dla 

studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

 

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

wprowadzonym zarządzeniem nr 129/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu z dnia 30 września 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zmienia się treść § 5 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3.Stypendium rektora przyznawane jest na semestr i wypłacane co miesiąc przez okres do 

5 miesięcy w semestrze zimowym od października do lutego, a w semestrze letnim przez 

okres 4 miesięcy od marca do czerwca.” 

 

2. Zmienia się treść § 6 ust. 4, który przyjmuje brzmienie:  

 „4. Student, który w trakcie roku akademickiego zmienia kierunek studiów, traci prawo do  

pobierania świadczeń na poprzednim kierunku studiów od miesiąca następującego po 

dacie zmiany. Na nowym kierunku studiów może ubiegać się o świadczenia na zasadach 

ogólnych.  Procedura ponownego składania wniosku obejmuje wypełnienie i złożenie 

wniosku o udzielenie stypendium w systemie USOSweb (w przypadku ubiegania się o 

stypendium socjalne należy dodatkowo zaktualizować oświadczenie o dochodach).” 

 

3. W § 9 zmienia się treść  ust. 3, który  przyjmuje brzmienie: 

      „3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora na semestr zimowy     

       ustalony zostaje na okres od 1 do 20 października, na semestr letni wyznaczony zostaje     

       na okres od 7 do 21 marca. Dopuszczalne jest złożenie w systemie USOSweb wniosku po  

       tym terminie, jednak nie później niż do dnia rozdysponowania środków na ten cel.” 

  



oraz ust. 11, który przyjmuje brzmienie 

      „11.  Student, zobowiązany jest złożyć wniosek o przyznanie stypendium rektora w    

      systemie USOSweb.  Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki (np. zaświadczenie  

      potwierdzające dodatkowe osiągnięcia). Sesja umożliwiająca złożenie wniosku w  

      systemie USOSweb jest otwarta w semestrze zimowym od 1 października od godz. 0: 00     

      do 20 października do godz. 23:59, w semestrze letnim od 7 marca od godz. 0: 00 do 21  

      marca do godz. 23:59.”  

 

4. Zmienia się treść § 18 ust. 1 który otrzymuje brzmienie: 

      „1. Stypendium rektora na dany semestr może otrzymać student, który: 

       a) uzyskał zaliczenie ze wszystkich przedmiotów, w ostatnich dwóch semestrach studiów,     

       bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, niezależnie od formy ich zaliczenia oraz  

       b) uzyskał w ostatnich dwóch semestrach studiów, bezpośrednio poprzedzających 

       złożenie wniosku, wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub  

       osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym.” 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

  

              Rektor 

 

  

                                                                                                          prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


