ZAPOMOGA
To jedno ze świadczeń pomocy materialnej dla studentów UAM, będące formą doraźnej,
bezzwrotnej pomocy dla studenta. Jeśli Twoja sytuacja materialna uległa pogorszeniu z przyczyn
losowych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od Twojej woli, koniecznie przeczytaj nasze
wskazówki do końca.
Zdarzenia losowe, czyli?
Do zdarzeń losowych można zaliczyć między innymi:
- śmierć lub ciężką chorobę członka rodziny,
- wypadek komunikacyjny,
- klęskę żywiołową (np. pożar, powódź).
Do zdarzeń losowych nie można zaliczyć między innymi:
- ciąży,
- urodzenia dziecka,
- awarii lub kradzieży sprzętu (komputerowego, elektronicznego etc.),
- uszkodzenia samochodu,
- zabiegu korekcyjnego.
Zapomoga nie przysługuje też z tytułu trudnej sytuacji materialnej. W takim przypadku należy
ubiegać się o stypendium socjalne.

W jaki sposób możesz starać się o zapomogę?
To bardzo proste! Przez cały rok akademicki możesz złożyć wniosek o przyznanie zapomogi.
Zapamiętaj!
Zapomoga może zostać przyznana nie więcej niż 2 razy w roku.
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 zapomogę w roku
akademickim 2017/2018 – studia stacjonarne” lub „Wniosek o zapomogę w roku akademickim
2017/2018 – studia niestacjonarne”.

3. Wypełniasz i rejestrujesz wniosek.
4. Jeśli dokument widnieje jako zarejestrowany, wówczas drukujesz go, podpisujesz i zanosisz
do wydziałowego dziekanatu.
5. Oczekujesz na oficjalną decyzję ;)
Wysokość zapomogi
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Szczegóły, dotyczące wysokości stypendium, zostaną ustalone przez Rektora i Parlament
Samorządu Studentów UAM na początku roku akademickiego.
W roku akademickim 2016/2017 kwota zapomogi wynosiła do 1000zł.
Zapamiętaj!
1. Zapomoga nie przysługuje Ci po ukończeniu jednego kierunku studiów. Wyjątek?
Kontynuowanie studiów na II stopniu w celu uzyskania tytułu magistra/inżyniera ect., jednak
nie dłużej niż przez okres 3 lat.
2. Zapomogę możesz otrzymywać TYLKO na jednym kierunku studiów.
Więcej informacji
Dodatkowe info, w tym Regulamin pomocy materialnej, znajdziesz na stronie UAM:
https://studenci.amu.edu.pl/studia/pomoc-materialna/swiadczenia-pomocy-socjalnej
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

