PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIU SOCJALNE W ROKU
AKADEMICKIM 2021/2022
Wnioski przyjmowane w wersji papierowej od 21.10.2021 r. do 04.11.2021 r. po wcześniejszym
spełnieniu następujących warunków:
1. Rejestracja oświadczenia o dochodzie za rok 2020 w systemie USOSweb wraz z
załączonymi skanami dokumentów potwierdzających sytuację dochodową rodziny.
2. Rejestracja wniosku o stypendium socjalne.
3. Umówienie wizyty w Dziekanacie w celu złożenia wniosku na stronie
:https://calendly.com/wydzialfilologiczny/30min?month=2021-10
Można również wybrać na stronie Wydziału zakładkę Student, następnie stypendia i
wnioski o stypendia socjalne (umawianie spotkań) – w ten sposób również wejdą
Państwo na stronę z kalendarzem spotkań.Podczas zapisu na spotkanie proszę podać imię
i nazwisko i swój adres e-mail.
4. Złożenie wniosku w dziekanacie w pokoju 77 (w wyznaczonym terminie umówionej
wizyty) wraz z dokumentacją (do wglądu) w celu sprawdzenia poprawności
zarejestrowanego oświadczenia o dochodzie oraz wniosku.

UWAGA! REZYGNACJA ZE SPOTKANIA
Jeśli ktoś z Państwa umówi wizytę a nie będzie mógłprzyjść to proszę się wypisać ze spotkania
(w powiadomieniu e-mail jaki Państwo otrzymają na swój adres mailowy należy wówczas
kliknąć w link przy słowie „Cancel” a następnie potwierdzić rezygnację klikając „Yes, cancel”
Ostatecznie można zgłosić rezygnację telefonicznie(nr tel.: 85-745-74-60).
Zalecam jednak samodzielną rezygnację, ponieważ w danym okresie jest bardzo dużo telefonów
i mogą mieć Państwo problem ze skontaktowanie się.)Dbajmy o siebie nawzajem.

PUNKTUALNE PRZYCHODZENIE NA SPOTKANIE
Osoby składające wniosek powinny zgłosić się o godzinie wyznaczonej wizyty (nie ma potrzeby
przychodzenia wcześniej). W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju podczas składania
wniosku bardzo proszę o używanie maseczki ochronnej i wcześniejszą dezynfekcję rąk.
LICZBA OSÓB DO PRZYJĘCIA KAŻDEGO DNIA JEST OGRANICZONA
Bardzo proszę o nie odkładanie złożenia wniosku na ostatnie dni, ponieważ może nie być już
wolnych terminów wizyt. Liczba osób do przyjęcia w każdym dniu jest ograniczona (widzą to
Państwo również w kalendarzu spotkań). Jeśli ktoś jest już przygotowany do złożenia wniosku,
to proszę zarejestrować go i umówić wizytę w pierwszych dniach.

POPRAWIANIE WNIOSKU
Osoby, u których konieczne będzie wprowadzenie poprawek we wniosku nie umawiają się na
kolejną wizytę za pomocą kalendarza spotkań. Termin dodatkowego spotkania zostanie ustalony
podczas wizyty.
WNIOSEK DOSTARCZONY BEZ WIZYTY W DZIEKANACIE/ OSOBY NIE
UMÓWIONE
Osoby nie umówione przez kalendarz spotkań nie będą obsługiwane. Wnioski dostarczone na
Wydział w inny sposób niż przez spotkanie w Dziekanacie wyznaczone w kalendarzu spotkań
nie będą weryfikowane (wyjątek stanowi zdarzenie losowe, które powoduje brak możliwości
dostarczenia wniosku a jedynie jego przesłanie- po wcześniejszym uzgodnieniu:tel. 85 745 74
60, e-mail: a.szawel@uwb.edu.pl).

