Komunikat - Informacja
dla studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa
Gołuchowskiego ubiegających się o stypendia
w roku akademickim 2022/2023 na semestr zimowy
Szanowni Studenci
1. Stosownie do postanowień zawartych w art. 86 – 97 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce ( T. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), studenci
uczelni wyższych mają prawo i mogą się ubiegać, o
1) stypendium socjalne;
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3) zapomogę;
4) stypendium rektora;
2. Zasady ubiegania się o świadczenia wymienione w ust.1, zasady , kryteria i tryb ich
przyznawania dla studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego
(zwanej dalej ANSG) , określone zostały w Regulaminie świadczeń dla studentów ANSG
i wprowadzonym zarządzeniem
nr 24/2022 Rektora ANSG z
dnia
1 października 2022 r.( regulamin udostępniony na stronie podmiotowej uczelni od dnia
1 października 2022r.)
3. Niżej przekazujemy Państwu niezbędne informacje w tym zakresie.

4. Terminy składania wniosków w zakresie ubiegania się o:
a) stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych, do dnia 25
października 2022 r. ( nie wcześniej jak po ukazaniu się i opublikowaniu na stronie
podmiotowej uczelni, zarządzenia Rektora sprawie kryteriów wymaganych do
ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium Rektora w semestrze zimowym w
roku akademickim 2022/2023
b) Stypendium rektora do dnia 25 października 2022r., lecz nie wcześniej jak po
ukazaniu się i opublikowaniu na stronie podmiotowej uczelni, zarządzenia Rektora
określającego średnią ocen warunkujących ubieganie się studenta o przyznanie
stypendium rektora, uzyskaną za ostatni rok studiów poprzedzający rok akademicki
2021/2022.
c) zapomogi – niezwłocznie , lecz nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od daty
zdarzenia uprawniającego do przyznania zapomogi.

5. Nowe wzory Druków na powyższe formy pomocy socjalnej będą
i należy pobierać ze strony podmiotowej Uczelni po 1 października 2022 r.

udostępnione

6. Wnioski należy składać w wersji papierowej, do Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych
ANSG budynek C pok. nr 2, I - sze piętro ul. Akademicka 12 w Ostrowcu Św.
7. Wykaz dokumentów (załączników ) niezbędnych które student musi załączyć
do wniosku składanego o dane świadczenie w roku 2022/2023 będą określone w
zrządzeniach rektora o których mowa wyżej w ust.4 niniejszego komunikatu.

