
 
 

 

 

STYPENDIA   NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 

 

 

W roku akademickim 2020/2021 studenci Wyższej Szkoły Lingwistycznej  mogą 

ubiegać się o następujące świadczenia w ramach pomocy materialnej :  

 

 

1. stypendium socjalne, 

2. stypendium Rektora dla najlepszych studentów, 

3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

4. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, 

5. zapomogę. 

 

 

Ad.1 

O stypendium socjalne mogą się ubiegać studenci wszystkich lat (studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia), których dochód 

netto na jednego członka w rodzinie nie przekracza  1.045  zł miesięcznie.   

 

 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student studiów 

stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania 

w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny 

dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub                              

w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. Student studiów stacjonarnych może 

otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu 

zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 

 

Ad.2 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który 

uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią), posiada osiągnięcia naukowe, 

artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym. 

Zgodnie z ustawą Stypendium otrzymywać będzie mogło maksymalnie 10% 

studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.  

 

Ad.3 

O stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się 

studenci bez względu na wiek, rodzaj studiów oraz wysokość dochodu                         

w rodzinie. Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności potwierdzone przez właściwy organ. 

 



Ad.4 

Szczegóły na temat stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się 

stronie:  http://www.nauka.gov.pl /szkolnictwo-wyzsze 

 

 

 

 

Ad.5 

Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych 

znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to przysługuje 

tylko w przypadku zdarzeń losowych (np. ciężka choroba lub śmierć członka 

rodziny studenta czy klęska żywiołowa). Zapomoga może być przyznana raz                   

w semestrze. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające 

prawdziwość zdarzenia losowego. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Ww. świadczenia (wyłączając zapomogi) są przyznawane na 10 m-cy (od 

października do lipca  włącznie). Wysokość świadczeń będzie uzależniona od 

ilości złożonych wniosków.  

 

W przypadku, gdy student studiuje na więcej niż jednym kierunku, stypendium 

może zostać przyznane tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku (art. 

184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. Nr 

164, poz. 1365, z późn. zm). 

 

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy studentowi, który po ukończeniu jednego 

kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują 

świadczenia, chyba że kontynuuje naukę on studia po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub 

równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

 

Wnioski należy składać w dziale spraw studenckich od  01 października br. do 05 

listopada br.  

 

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą 

elektroniczną na adres:  platnosci@wsl.edu.pl 

 

Utrata prawa do korzystania ze  świadczeń w ramach pomocy materialnej może 

nastąpić w związku z: 

-rezygnacją Studenta,  

-skreśleniem z listy Studentów.   

  

W przypadku złożenia w terminie niekompletnego wniosku Komisja ma prawo do 

wezwania Studenta do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie 

tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów i zasad przyznawania świadczeń 

zawarte są w regulaminie ustalania i przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie.  
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