STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
Jesteś laureatem albo finalistą olimpiady przedmiotowej? A może w przyszłości chciałbyś
otrzymywać to stypendium Rektora dla najlepszych studentów UAM? Jeśli tak, przeczytaj nasze
informacje do końca.
W jaki sposób możesz starać się o stypendium?
To bardzo proste! W terminach ustalonych przez Uczelnię (na pewno w październiku; szczegółowy
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o przyznanie stypendium Rektora.
Jak to zrobić?
1. Wchodzisz na stronę https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default,
i logujesz się za pomocą swoich danych do systemu USOSweb (pesel i hasło).
2. Wybierasz kolejno: „Dla wszystkich” → „Wnioski” → „Wniosek o stypendium Rektora na rok
akademicki 2017/2018 – studia stacjonarne” lub „Wniosek o stypendium Rektora na rok
akademicki 2017/2018 – studia niestacjonarne”.
3. Wypełniasz i rejestrujesz wniosek.
4. Jeśli dokument widnieje jako zarejestrowany, wówczas drukujesz go, podpisujesz i wraz
z potrzebnymi załącznikami, które potwierdzają Twoje dodatkowe osiągnięcia, zanosisz
do wydziałowego dziekanatu.
5. Oczekujesz na wyniki ;)
Kto może starać się o stypendium Rektora?
Na I roku studiów o przyznanie stypendium mogą wnioskować tylko laureaci olimpiad
międzynarodowych oraz laureaci/finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.
W przypadku studentów wyższych lat obowiązują następujące zasady:
- średnia ocen za poprzedni rok akademicki, wynosząca nie mniej niż 4,00,
- fakultatywnie: osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.
Dodatkowe osiągnięcia
1. Osiągnięcia naukowe – np. czynny udział w konferencji, publikacje, prace naukowo-badawcze,
wydarzenia popularnonaukowe.
2. Osiągnięcia sportowe – np. sukcesy podczas igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, kraju,

członkostwo w kadrze narodowej.
3. Osiągnięcia artystyczne – wystawy, nagrody w konkursach artystycznych, organizacja festiwali
artystycznych, a od nowego roku akademickiego też osiągnięcia medialne.
Aktualnie obowiązujący Załącznik nr 1 do Regulaminu, określający punktację za poszczególne
osiągnięcia, dostępny jest tutaj: http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/srns-2016/zal-1.pdf
Bądźcie jednak czujni! Parlament Samorządu Studentów UAM przygotował częściową nowelizację
Załącznika, która będzie dostępna wkrótce ;)
Jak wyliczyć swoje punkty?
To naprawdę proste! W przypadku średniej ocen (za cały rok akademicki, nie semestr!)
wykorzystuje się taki oto wzór:
TWOJA ŚREDNIA OCEN – 3,00 = X
X * 100 = LICZBA PUNKTÓW ZA ŚREDNIĄ
Przykład:
Jan Kowalski, student prawa, średnia 4,56.
4,56 – 3,00 = 1,56
1,56 * 100 = 156 punktów
Kto może otrzymać stypendium?
Niestety, nie wszyscy studenci, którzy aplikują o stypendium Rektora, mogą znaleźć się wśród
szczęśliwców, otrzymujących stypendium. Uzależnia to Regulamin, zgodnie z którym stypendium
może otrzymać do 10% studentów danego kierunku i danego stopnia (osobna „grupa”
dla studentów I stopnia, osobna dla II stopnia i osobna dla jednolitych studiów magisterskich).
Wysokość stypendium Rektora
Pewnie zastanawiacie się, ile wynosi stypendium Rektora. Otóż zależy to od stopnia stypendium.
Istnieją 3 stopnie stypendium, które uzależnione są od liczby punktów:
- stypendium III stopnia
- stypendium II stopnia
- stypendium I stopnia

Studentko/Studencie I roku!
Na I roku może zostać przyznane tylko stypendium III stopnia.
Szczegóły, dotyczące stawek stypendialnych, ustalone zostaną w trakcie tury stypendialnej.
Zapamiętaj!
1. Stypendium Rektora nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku. Wyjątek?
Kontynuowanie studiów na II stopniu w celu uzyskania tytułu magistra/inżyniera etc., jednak
nie dłużej niż przez okres 3 lat.
2. Stypendium możesz otrzymywać TYLKO na jednym kierunku studiów.
3. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki i wypłacane jest comiesięcznie.
Więcej informacji
Dodatkowe info, w tym Regulamin stypendium Rektora, znajdziesz na stronie UAM:
http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/srns-2016/regulamin.pdf
Masz pytanie? Chciałbyś skonsultować swoją sytuację? Nie krępuj się, pisz!
FB PSS: https://www.facebook.com/PSSUAM/?sw_fnr_id=907541653&fnr_t=0
Mail stypendialny: stypendia@amu.edu.pl
Przewodnicząca Komisji Socjalno-Ekonomicznej: Natalia Mąka, nmaka@onet.eu

