Drodzy Studenci,
w odpowiedzi na liczne głosy, podjęliśmy rozmowy z Władzami Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie oraz Działem Spraw Bytowych w celu wyznaczenia dodatkowego terminu składania wniosków
o stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Oto co udało nam się ustalić:
•
dodatkowy termin elektronicznej rejestracji wniosków w systemie ERWOS/USOS odbędzie się w dniach
17-21.10.2018
•
dostarczenie do weryfikacji wydruków z ERWOS/USOS wraz z załącznikami:
o 19, 20 październik 2018 w godz. 9.00 – 15.00
o 22, 23 październik 2018 w godz. 11.00 – 14.00
Dla sprawnego przeprowadzenia całego procesu konieczne będzie również zastosowanie się do kilku
wytycznych, które mają na celu doprowadzenie do jak najszybszej wypłaty stypendium. Przede wszystkim
podczas wizyty w DSB z wydrukami oraz załącznikami należy mieć przy sobie wszystkie dokumenty niezbędne
do weryfikacji wniosku, ponieważ nie będzie możliwości doniesienia ich później. Ze względu na napięty
harmonogram nie będzie również możliwości wysłania dokumentów pocztą.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku, sposobem dokumentacji
dochodów i innych, zapraszamy do kontaktu z nami poprzez wiadomość na nasz fanpage na Facebook
lub bezpośrednio z Członkiem Zarządu ds. Socjalno-prawnych przez adres e-mail: mariusz.rogowski@psuek.pl.
Zachęcamy, aby pierwszym kontaktem był Parlament Studencki, gdyż jesteśmy w stanie na wiele pytań w tej
materii odpowiedzieć bez konieczności angażowania Działu Spraw Bytowych co sprawia, że w przypadku sytuacji
wymagających specjalistycznej wiedzy kontakt z pracownikami DSB będzie o wiele sprawniejszy.
W przypadku niedotrzymania ww. terminów informujemy, że nie będzie już możliwości wyznaczenia
dodatkowych dat na rejestrację wniosków. W trakcie roku akademickiego wnioskowanie o stypendium będzie
możliwe jedynie na podstawie § 6 ust. 18 Regulaminu Pomocy Materialnej UEK. Nie możemy jednak
zagwarantować, że decyzja w tym przypadku będzie pozytywna, ponieważ środki finansowe przeznaczone
na stypendia mogą na to nie pozwolić.
Zastosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń pozwoli na wypłacenie stypendiów socjalnych
i specjalnych dla osób niepełnosprawnych najpóźniej do połowy listopada.
Chcielibyśmy się również odnieść do studentów, którzy wypełnili wnioski w wyznaczonym jeszcze przed
wakacjami terminie. Niestety na ten moment z powodu trudności spowodowanych m.in.: wprowadzeniem
Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów – USOS, prace związane z dostosowaniem realiów uczelni
do przepisów tzw. „Ustawy 2.0” oraz konieczności zorganizowania dodatkowego terminu,
weryfikacja Waszych wniosków jest jeszcze w trakcie, więc z kwestii logistycznych Wasze stypendia również
zostaną wypłacone najpóźniej do połowy listopada.
Rozumiemy, że nie jest to sytuacja komfortowa, ale zapewniamy, że zarówno pracownicy Działu Spraw
Bytowych jak i Władze UEK dokładają wszelkich starań, żeby proces weryfikacji jak najszybciej się zakończył.
Prosimy Was o wyrozumiałość w tej kwestii. Oczywiście wypłata w listopadzie nastąpi z wyrównaniem za
miesiąc październik (dotyczy to również studentów wnioskujących w dodatkowym terminie).
Parlament Studencki UEK jest w stałym kontakcie z Władzami uczelni i dokładamy wszelkich starań, aby
wypłata stypendiów socjalnych i specjalnych dla osób niepełnosprawnych nastąpiła jak najszybciej. W razie
jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.
Ze studenckimi pozdrowieniami,
Parlament Studencki
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

