
 

 
Ustalenia w zakresie pomocy materialnej w roku akademickim 2013/2014 w UTHRAD 

 

 

1. Wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz liczba grup 

dochodowych: 

Do stypendium socjalnego uprawnieni są wszyscy, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

800 zł netto.  

Uprawnieni do otrzymania stypendium socjalnego podzieleni są na cztery grupy dochodowe: 

   I GRUPA - od    0,00   do 200 zł,  

II GRUPA - od 200,01  do 400 zł,  

III GRUPA - od 400,01  do 600 zł.  

IV GRUPA - od 600,01  do 800 zł.  

 

2. Wysokość stypendium socjalnego w poszczególnych grupach dochodowych, w tym: 

dla studentów: 

wysokość stypendium socjalnego w I GRUPIE dochodowej - 500 zł,  

wysokość stypendium socjalnego w II GRUPIE  dochodowej - 400 zł,  

wysokość stypendium socjalnego w III GRUPIE dochodowej - 300 zł,  

wysokość stypendium socjalnego w IV GRUPIE dochodowej - 200 zł,  

dla doktorantów: 

wysokość stypendium socjalnego w I GRUPIE dochodowej - 700 zł,  

wysokość stypendium socjalnego w II GRUPIE  dochodowej - 600 zł,  

wysokość stypendium socjalnego w III GRUPIE dochodowej - 500 zł,  

wysokość stypendium socjalnego w IV GRUPIE dochodowej - 400 zł.  

 

3. Maksymalna łączna wysokość stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium 

mieszkaniowego i za wyniki w nauce lub sporcie: 

1 849,50 zł 
 

4. Wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – studentów: 

stopień niepełnosprawności  lekki     - 200 zł, 

stopień niepełnosprawności umiarkowany   - 400 zł, 

stopień niepełnosprawności  znaczny    - 600 zł. 
 - doktorantów: 

stopień niepełnosprawności  lekki     - 200 zł, 

stopień niepełnosprawności umiarkowany   - 400 zł, 

stopień niepełnosprawności  znaczny    - 600 zł. 

 

5. Wysokości dodatku mieszkaniowego dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych, 

zwiększającego stypendium socjalne: 

 

wysokość dodatku w GRUPACH dochodowych od I do IV -  180 zł. 

 

6. Wysokość odpłatności za miejsce w poszczególnych kategoriach domów studenckich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Dom Studenta Odpłatność  

Kategoria I  
DS-3 „Bliźniak A”   

Pok.2-os.z pełnym węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym 

DS-2 „Walet”   

pok.2-os.w segmencie 3-os.z pełnym węzłem sanitarnym i aneksem 

pok.1-os.w segmencie 3-os.z pełnym węzłem sanitarnym i aneksem 

kuchennym 

 

360,- zł 

 

320,- zł 

450,- zł 

Kategoria II  
DS-3 „Bliźniak B”   

Pok.2-os.z pełnym węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym DS-2  
300,- zł 



7. Wysokości stypendiów Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, 

artystyczne lub sportowe, w przedziałach wyników, określonych w rankingu: 

 

PUNKTY dla studentów Wysokość stypendiów Rektora dla studentów 

81 - 100 500 zł 

61 - 80 400 zł 

31 - 60 300 zł 

00 - 30 200 zł 

 

8. Procent studentów każdego kierunku (jednakowy dla wszystkich kierunków wg liczby studentów na 

dzień 15 października danego roku akademickiego), uprawnionych do otrzymania stypendiów Rektora 

dla najlepszych studentów:     

 

9,5% studentów każdego kierunku 

Wskazanie liczby 9,5 % studentów każdego kierunku uprawnionych do otrzymania stypendiów Rektora dla najlepszych 

studentów, wg danych na dzień 15 października 2013 r. oraz liczba punktów w rankingach przeprowadzonych na 

poszczególnych kierunkach, kwalifikująca do przyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów  

w roku akademickim 2013/2014.  

 

Wydział 

 

Kierunek 

Liczba studentów  

kierunku na dzień 
15.10.2013 r. 

9.5% 

studentów 
kierunku 

 

Punkty 

 

Ekonomiczny 

Ekonomia 1120 106 39,  suma pkt.39 

śr.pom.3,63 

Administracja 723 69 58 suma pkt.58 

śr.pom.4,38 

Towaroznawstwo 100 10 41, suma pkt.41 

śr.pom.4,50 

 

Materiałoznawstwa, 

Technologii i 

Wzornictwa 

Kosmetologia 133 13 65 

Technologia Chemiczna 232 22 62 

Wzornictwo 60 6 93 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 14 1 100 

 

Mechaniczny 

Energetyka 25 2 56 

Mechanika i Budowa Maszyn 618 59 15 

Logistyka 101 10 3 

Informatyki i 

Matematyki 

Informatyka 311 30 42, suma pkt.42 

śr.pom.4,50  

Matematyka 91 9 45 

 

Sztuki 

Architektura Wnętrz 91 9 57, suma pkt.57 

śr.pom.4,66 

Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna 76 7 85 

Grafika 60 6 62, suma pkt.62 

śr.pom.4,66 

Malarstwo 6 1 100 

 

Transportu              

i Elektrotechniki 

Elektronika i Telekomunikacja 86 8 50 

Elektrotechnika 885 84 34 

Transport 762 72 22 

Turystyka i Rekreacja 177 17 9 

 

Filologiczno - 

Pedagogiczny 

Filologia Polska 43 4 66 

Filologia Angielska i Germańska 502 48 35, suma pkt.35 

śr.pom.4,30 

Pedagogika 587 56 58, suma pkt.58 
śr.pom.4,65 

 

Nauk o Zdrowiu i 

Kultury Fizycznej 

Pielęgniarstwo 340 32 71, suma pkt.71 
śr.pom.4,83 

Fizjoterapia 304 29 56, suma pkt.56 

śr.pom.4,64 

Wychowanie fizyczne 210 20 4 

Ogółem studentów 7657 730  

 *) śr.pom. – oznacza średnią pomocniczą 

Minimalna liczba punktów, która uprawnia do podwyższenia stypendium: 20 punktów  

w trybie określonym w § 15 ust.11 Regulaminu (…) 

 

 

 

 

 
  



9. Wysokości stypendiów dla najlepszych doktorantów: 
Pierwszy rok studiów doktoranckich  

Wysokość stypendium dla najlepszych 

doktorantów 

Drugi i kolejne lata studiów doktoranckich 

Ilość punktów  

– jakie uzyskują w postępowaniu 

rekrutacyjnym doktoranci I roku 

 

Średnia ocen* 

12,00 – 11,81 700 zł 5,00 – 4,81 
11,80 – 11,61 600 zł 4,80 – 4,61 
11,60 – 11,31 500 zł 4,60 – 4,31 
11,30 – 11,00 400 zł 4,30 – 4,00 

*przy równoczesnym spełnieniu dodatkowych warunków określonych w §16 pkt 2 ppkt b) i c) Regulaminu (…) 

 

10. Okres wypłat stypendiów: 

Okres wypłat stypendiów w semestrze zimowym:    5 miesięcy 

Okres wypłat stypendiów w semestrze letnim:     4 miesiące 

Okres dopłat do zakwaterowania i wyżywienia w semestrze zimowym:   5 miesięcy 

Okres dopłat do zakwaterowania i wyżywienia w semestrze letnim:  4 miesiące 
 

11. Podział na poszczególne wydziały środków przeznaczonych na zapomogi: 

Podział na wydziały środków przyznanych na zapomogi został dokonany proporcjonalnie do  

liczby studentów i doktorantów (7705 osób) liczonej na dzień 15 października danego roku 

akademickiego: 

Ogółem 21.000 zł,   (miesięczny przydział)  środki rozdzielone proporcjonalnie do liczby studentów i 

doktorantów na poszczególnych Wydziałach: 

Wydział Ekonomiczny    –      5.296 zł  (1943 studentów),  

Wydział Mechaniczny     –      2.088 zł (  766 studentów), 

Wydział Transpotu i Elektrotechnki   –      5.277 zł (1936 studentów), 

Wydział Informatyki i Matematyki   –      1.096 zł  (  402 studentów),  

Wydział Sztuki     -         635 zł (  233 studentów),   

Wydział Mater.Technol.i Wzornictwa –      1.196 zł  (  439 studentów), 

Wydział Nauk o Zdr.i Kultury Fizycznej -     2.328 zł (  854 studentów), 

Wydział Filologiczno – Pedagogiczny   -     3.085 zł ( 1132 studentów). 

 

12. Inne ustalenia: 

1. W związku z przydziałem miejsca w DS wprowadza się obowiązek wpłacania: 

a) zadatku, o którym mowa w pkt.9 rozdz.I załącznika nr 6 do Regulaminu Mieszkańca Domu  

    Studenckiego, w wysokości 100 zł, na poczet opłaty za październik, 

b) zwrotnej kaucji, o której mowa w pkt.5 rozdz.II Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego,  

                  wysokości 100 zł, na pokrycie ewentualnych szkód w mieniu oraz zabezpieczenia innych  

                  należności. 

2. Został przedłużony termin składania wniosków stypendialnych: 

    - dla studentów i doktorantów do dnia 27.10.2013 r. z uwagi na zakłócenia w informatycznym  

       systemie stypendialnym, 

 

Uzgodnień dokonał Rektor z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów i Radą Samorządu Doktorantów.  

Ustalenia obowiązują na rok akademicki 2013/2014. 


