
 

 

ZARZĄDZENIE NR 55/2014 

REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

z dnia  22 lipca 2014 r. 

w sprawie ustalenia terminów przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne  dla studentów  
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie  

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  
z 2012 r. poz. 572 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Zarządzenie określa harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne w roku 
akademickim 2014/2015: 

1) Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi: 
 

a) studenci II –IV roku studiów: 

25.08 – 26.08.2014 r.  - inżynieria środowiska; budownictwo; 
27.08 – 28.08.2014 r.   - wychowanie fizyczne; turystyka i rekreacja; fizjoterapia;  
      dietetyka; 
29.08; 01.09.2014 r.  - pedagogika; praca socjalna; 
02.09 – 04.09.2014 r.  - zarządzanie; mechanika i budowa maszyn; 
05.09; 08.09.2014 r.  - politologia; filologia angielska; filologia germańska;   
        bezpieczeństwo wewnętrzne; 
 
b) studenci I roku studiów (rekrutowani w I naborze): 

 
09.09 – 10.09.2014 r.   - inżynieria środowiska, budownictwo; 
11.09 – 12.09.2014 r.   - wychowanie fizyczne; turystyka i rekreacja; fizjoterapia;  
      dietetyka; 
15.09 – 16.09.2014 r.   - pedagogika; praca socjalna; 
17.09 – 19.09.2014 r.   - zarządzanie; mechanika i budowa maszyn; logistyka; 
22.09 –  23.09.2014 r.  - politologia; filologia angielska; filologia germańska;   
                  bezpieczeństwo wewnętrzne; 
 
c) studenci I roku studiów (rekrutowani w II naborze): 
 
24.09 – 30.09.2014 r.  - wszystkie kierunki  
 
 
d) w przypadku uruchomienia III naboru wnioski będą przyjmowane do 10 października br. 
 
 
 



 
 
 
e) stypendium rektora dla najlepszych studentów: 
 
01.10. 2014 r.    - inżynieria środowiska; budownictwo;  
      mechanika i budowa maszyn; 
02.10.2014 r.   - wychowanie fizyczne; turystyka i rekreacja; fizjoterapia;  
      dietetyka; 
03.10.2014  r.    - pedagogika, praca socjalna; 
06.10.2014 r.   - zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne; 
07.10.2014 r.       - politologia, filologia angielska, filologia germańska. 

 

2) Zapomogi – wniosek o zapomogę w przypadku wystąpienia okoliczności losowych składa się 
maksymalnie dwa razy w roku akademickim. 
 

3) Student składający wniosek o świadczenie socjalne w trakcie semestru może je otrzymać już  
w miesiącu, w którym ten wniosek złożył. 

§ 2 

Niniejszy harmonogram dotyczy przyznania pomocy materialnej od października 2014 r. 
Osoby składające wnioski po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną 
w następnym miesiącu zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Koninie. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

REKTOR 

         /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

 

 


