BR.0210.3.26.2022

Komunikat nr 26
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 11 października 2022 r.
w sprawie szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach
dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2022/2023

Na podstawie § 15 ust. 1 Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu
w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla
studentów Uniwersytetu w Białymstoku z późn. zm., ustala się szczegółowy
harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na
rok akademicki 2022/2023:
§1
Czynności postępowania

Termin
od 17.10.2022 r.
godz. 10:00

Uruchomienie

generowania

wniosków

stypendialnych

w USOSweb UwB o stypendium socjalne, stypendium dla
osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz o stypendium
rektora.

25.10.2022 r.
godz. 10:00
31.10.2022 r.
godz. 10:00

Zamknięcie

czynności

elektronicznego

generowania

wniosków w USOSweb UwB o stypendium rektora.
Zamknięcie

czynności

elektronicznego

generowania

wniosków w USOSweb UwB o stypendium socjalne,
stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę.

do 3.11.2022 r.
godz. 14:00

Uzupełnianie braków we wnioskach przez studentów, którym
cofnięto wniosek o stypendium rektora do uzupełnienia.

do 7.11.2022 r.
godz. 14:00

Uzupełnianie braków we wnioskach przez studentów, którym
cofnięto

wniosek

o

stypendium

socjalne,

zapomogę,

stypendium dla osób niepełnosprawnych do uzupełnienia.
do 8.11.2022 r.

Sporządzenie przez zespoły komisji stypendialnej wykazów
określających

liczbę

studentów

w

danej

jednostce

uprawnionych do otrzymania określonych form świadczeń
w danym roku akademickim.
do 14.11.2022 r.

Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej UwB
komunikatu rektora w sprawie wysokości dochodu na osobę
w rodzinie

studenta uprawniającej do ubiegania się

o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów,
zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim
2022/2023.
od 15.11.2022 r. do
21.11.2022 r.
do 30.11.2022 r.

Uruchomienie algorytmu stypendialnego przez zespoły
komisji stypendialnej.
Sporządzanie decyzji administracyjnych przez poszczególne
zespoły komisji stypendialnej, doręczenie decyzji studentom
oraz wykonanie przelewów na indywidualne rachunki
bankowe studentów.
§2

Ustalony harmonogram czynności może ulec zmianie na podstawie uzasadnionego
wniosku przewodniczącego komisji stypendialnej.
§3
Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

