
Stypendia na semestr letni 2017/2018 
(socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektorskie) 

 

Termin składania wniosków 1-28.02.2018r. 
(zgodnie §13 ust. 7 regulaminu pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej). 

 

Stypendium socjalne 
Termin składania wniosków 1-28.02.2018r. 

 
1. Studenci pobierający stypendium w semestrze zimowy 2017/2018 i kontynuujący naukę na tym samym 

kierunku i stopniu studiów) 
 
 Jeżeli sytuacja materialna NIE ULEGŁA zmianie, należy: 

- założyć w systemie Edukacja.Cl nową sprawę o stypendium na semestr letni 2017/2018, 
- wydrukować wniosek z systemu, wypełnić, podpisać, 
- wypełnić załącznik nr 13 tj. „oświadczenie o braku zmiany w sytuacji materialnej”   
- dołączyć zaświadczenia o pobieraniu nauki dla rodzeństwa powyżej 18 roku życia 
- komplet złożyć w p.1.01 Bud. C-13 

  
Jeżeli sytuacja materialna ULEGŁA zmianie, należy: 

- założyć w systemie Edukacja.Cl nową sprawę o stypendium na semestr letni 2017/2018, 
- wydrukować wniosek z systemu, wypełnić, podpisać 
- wypełnić załącznik nr 13 tj. „oświadczenie o braku zmiany w sytuacji materialnej” oraz dołączyć 
dokumenty potwierdzające zmianę, tj. ksera świadectw pracy, pitów-11, kserokopie nowych umów o 
pracę, zaświadczenia o pensji netto – szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 1 do 
Regulaminu pomocy materialnej, 
- dołączyć zaświadczenia o nauce dla rodzeństwa powyżej 18 roku życia 
- komplet dokumentów złożyć w p.1.01 bud. C-13 

 
Uwaga!!! W celu sprawnej weryfikacji wniosku prosimy o niewprowadzanie żadnych zmian dochodu w 

systemie Edukacja! 
  
 
2. Studenci  rozpoczynający naukę na nowym kierunku lub stopniu studiów w semestrze letnim 

2017/2018 (np. studenci rekrutujący się na studia II stopnia) oraz studenci, którzy chcą pobierać 
stypendium socjalne na innym niż dotychczas kierunku studiów!!! 

  
Aby otrzymać stypendium należy złożyć komplet dokumentów przewidziany Regulaminem pomocy 
materialnej (nie ma tu znaczenia fakt, że student pobierał stypendium w semestrze zimowym 2017/2018. 
Dokumenty z wniosku na semestr zimowy trafią do teczki studenckiej na kierunku, na którym student 
studiował i pobierał stypendium w semestrze zimowym 2017/2018, dokumenty z wniosku na semestr letni 
– do teczki na kierunku, na którym student studiuje w semestrze letnim. W związku z tym oraz w związku z 
koniecznością archiwizacji kompletnych wniosków nie ma możliwości przełożenia dokumentacji.) 
 
Wymagane dokumenty to: 
- dokumentacja dochodowa ( oryginały zaświadczeń  z US, ZUS itp. za 2016r., kserokopie dokumentów 
potwierdzających dochód uzyskany/utracony – świadectw pracy, PITów - 11), 
- załączniki nr 11, załączniki nr 12, załączniki nr 10, zaświadczenia o nauce  dla rodzeństwa powyżej 18 roku życia, 
kserokopie aktów urodzenia, kserokopie nakazów płatniczych  itp.  
Szczegółowa informacja  TU oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu 

http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578
http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578
http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZW_120_2017-z1.pdf
http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZW_120_2017-z1.pdf
http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/2017.07.04-Świadczenia-socjalne-2017-2018-informacja-dla-kandydatów.pdf
http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/ZW_120_2017-z1.pdf


Stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych 
Termin składania wniosków 1-28.02.2018r. 

 

1. Studenci, którzy kontynuują naukę na tym samym stopniu i kierunku studiów w semestrze letnim  
2017/2018 -> zakładają sprawę na semestr letni 2017/2018 w systemie Edukacja.Cl, a wydrukowany i 
podpisany wniosek składają w  p. 1.09 bud. C-13 

 
2. Studenci  rozpoczynający naukę na nowym kierunku lub stopniu studiów w semestrze letnim 

2017/2018 (np. studenci rekrutujący się na studia II stopnia) oraz studenci, którzy chcą pobierać 
stypendium socjalne na innym niż dotychczas kierunku studiów - > zakładają sprawę  na semestr 
letni 2017/2018 w systemie Edukacja.Cl, a wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kserokopią 
orzeczenia – składają w p. 1.09. bud. C-13 

 
 

Stypendium rektora 
Termin składania wniosków 1-28.02.2018r. 

 
 

1.  Studenci, którzy kontynuują naukę na tym samym stopniu i kierunku studiów w semestrze letnim  
2017/2018 -> zakładają sprawę o stypendium na semestr letni 2017/2018 w Edukacji.Cl, a 
wydrukowany i podpisany wniosek składają w p. 1.01 bud. C-13 

 
2. Studenci  rozpoczynający naukę na nowym kierunku lub stopniu studiów w semestrze letnim 

2017/2018 (np. studenci rekrutujący się na studia II stopnia) oraz studenci, którzy chcą pobierać 
stypendium socjalne na innym niż dotychczas kierunku studiów -> zakładają sprawę o stypendium 
na semestr letni 2017/2018 w systemie Edukacja.Cl, a  wydrukowany i podpisany wniosek składają w 
pok. 1.01. bud. C-13. 

 
 
UWAGA! Studenci, będący absolwentami uczelni wyższych innych niż Politechnika Wrocławska dołączają do 
wniosku kserokopię dyplomu i suplementu. 
 

Przypominamy, że stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi nie wcześniej niż 
po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątkiem od tej reguły jest student przyjęty na pierwszy rok studiów I 
stopnia lub na jednolite studia magisterskie w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem 
olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o 
których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego 
jest przyporządkowany kierunek studiów. 
 
 

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową do pracowników Działu Pomocy Socjalnej dla 
Studentów i Doktorantów (http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=558). 
Osoby kompletujące po raz pierwszy dokumentację dochodową zachęcamy do zapoznania się z informacją 
umieszczoną na stronie. 
Godziny otwarcia Działu: 

Poniedziałek 8:00 – 15:00 

Wtorek 8:00 – 15:00 

Środa Brak obsługi 

Czwartek 8:00 – 15:00 

Piątek 8:00 – 15:00 

http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=558
http://prs.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/2017.07.04-Świadczenia-socjalne-2017-2018-informacja-dla-kandydatów.pdf


 
Informacja z jakich semestrów liczyć średnią oraz osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne do wniosku o 

stypendium rektora: 
 

 

A
kt

u
al

n
ie

 

st
u

d
iu

je
 n

a:
 

2 roku 

studiów I stopnia 

(III i IV semestr studiów) 

3 roku 

studiów I stopnia 

(V i VI semestr studiów) 

4 roku 

studiów I stopnia 

(VII semestr studiów) 

1 roku 

studiów II stopnia 

(I i II semestr 

studiów) 

2 roku 

studiów II stopnia 

(III i IV semestr 

studiów) 
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1 roku 

studiów I stopnia 

(I i II semestru studiów 

łącznie) 

2 roku 

studiów I stopnia 

(III i IV semestru 

studiów łącznie) 

3 roku 

studiów I stopnia 

(V i VI semestru 

studiów łącznie) 

Absolwenci VII i VIII 

semestralnych 

studiów I stopnia      

4 roku 

studiów I stopnia 

(VII semestru studiów 

lub VII i VIII semestru 

studiów) 

1 roku 

studiów II stopnia 

(I i II semestru 

studiów II stopnia 

łącznie) 

Absolwenci VI 

semestralnych 

studiów I stopnia) 

3 roku 

studiów I stopnia 

(V i VI semestru 

studiów łącznie) 

 

W przypadku studentów I roku studiów i stopnia średnią liczymy zgodnie ze wzorem: 

ś𝑟. 𝑜𝑐𝑒𝑛 =
3 ∗ 𝑀 + 3 ∗ 𝐹 + 𝐽𝑂

7
 

gdzie: 
M – jest równa większej z ocen wynikających z poniższej tabeli, z egzaminu maturalnego z matematyki; 
F

(1)
 – jest równa większej z ocen wynikających z poniższej tabeli, z egzaminu maturalnego z fizyki; 

JO – jest równa większej z ocen wynikających z poniższej tabeli, z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego; 
 
przy czym wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z: 
a) chemii – dla studentów Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, a także studentów kierunku Ochrona 

Środowiska i studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki 
b) biologii – dla studentów kierunku Ochrona Środowiska i studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Podstawowych 

Problemów Techniki 
c) informatyki – dla studentów kierunku Informatyka Wydziału Informatyki i Zarządzania, a także dla studentów kierunku Informatyka na 

Wydziale Elektroniki i na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki 
geografii – dla studentów Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii 

 


