Stypendia dla studentów i doktorantów
w świetle ustawy 2.0

PROGRAM SZKOLENIA

1. Regulacje
ustawowe
w
zakresie
przyznawania
w uczelni obowiązujące w roku akademickim 2018/2019:

świadczeń

pomocy

materialnej

•

Omówienie ustawowego katalogu świadczeń pomocy materialnej, przysługujących studentom i
doktorantom uczelni,

•

Przesłanki ustawowe przyznawania stypendium socjalnego, zasady ustalania składu rodziny
studenta,
podstawowe
definicje
w
oparciu
o
ustawę
o świadczeniach rodzinnych,

•

Zasady ustalania
dochodu
w
rodzinie
studenta,
zakres
stosowania
ustawy
o świadczeniach rodzinnych w postępowaniach w sprawie przyznania świadczeń socjalnych
studentom,

•

Zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym
niż studencki – zasady przyznawania, wyjaśnienie praktyczne pojęcia odległości od miejsca
zamieszkania do uczelni oraz „utrudniania studiowania”,

•

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – zasady przyznawania świadczenia,
zasady ustalania okresu, na który jest przyznawane świadczenie,

•

Zapomoga losowa – zasady przyznawania świadczenia, definiowanie zdarzenia losowego
powodującego przejściowo trudną sytuację materialną,

•

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej obcokrajowcom.

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów:
•

Konkretyzacja przesłanek ustawowych przyznawania świadczenia pomocy materialnej
studentom i doktorantom,

•

Stypendium rektora dla studentów I roku.

3. Nowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej wynikające z ustawy z dnia 3 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stosowane od 1 stycznia 2019 r. i od 1 października
2019 r.
•

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej przyznawanych w uczelni wyższej;

•

Zasady przyznawania świadczeń
od 1 października 2019 roku,

pomocy materialnej

wg

przepisów

obowiązujących

•

Świadczenia pomocy przyznawane przez osoby i instytucje poza uczelnią, zasady ich
przyznawania,

•

Organy przyznające świadczenia pomocy materialnej – różnice pomiędzy dotychczas
obowiązującymi przepisami a ustawą 2.0,

•

Warunki przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom od roku akademickiego
2019/2020 – wspólne kryteria dla wszystkich świadczeń,

•

Stypendium
socjalne
w zwiększonej wysokości,

•

Zasady ustalania dochodu na osobę w rodzinie studenta w oparciu o przepisy ustawy 2.0

•

Stypendium dla osób niepełnosprawnych i zasady jego przyznawania od roku akademickiego
2018/2019,

•

Zapomoga – nowe kryteria jej przyznawania,

•

Stypendium rektora – kryteria i zasady przyznawania,

•

Zakwaterowanie w domu studenckim uczelni i wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni jako
formy pomocy materialnej,

•

Regulamin przyznawania świadczeń i jego treść – opis zagadnień, które należy unormować w
regulaminie,

•

Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej obcokrajowcom,

•

Kilka słów o kredycie studenckim i kryteriach jego udzielenia,

•

Zasady finansowania świadczeń pomocy materialnej od 1 października 2019 roku – budowa
funduszu pomocy materialnej.

–

zasady

przyznawania,

stypendium

socjalne

4. Warsztaty praktyczne dotyczące świadczeń:
•

Kazusy poświęcone zasadom obliczania dochodu, gromadzeniu dokumentacji i prowadzeniu
postępowań administracyjnych w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,

•

Symulacje obrad komisji stypendialnej – sporządzanie dokumentacji z posiedzenia organu,

•

Konstruowanie decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania świadczeń.
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