Стипендії університету
Студенти можуть подати заявку на отримання стипендії (соціальна стипендія,
фінансова підтримка і ректорська стипендія).

Згідно з Постановою від 20 липня 2018 року – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(«Дзєннік ужендови» / «Урядовий вісник» 2018, поз. 1668 із пізнішими правками),
що далі іменується «Постанова», студенти усіх форм навчання можуть
користуватися наданими соціальними послугами, які являють собою такі форми
допомоги:
a) соціальна стипендія,
b) фінансова підтримка,
c) проживання в гуртожитку.
Окрім згаданих вище послуг студенти можуть також отримати:
a) Ректорську стипендію,
b) Міністерську стипендію.

Подати заявку на отримання стипендії можливо виключно через студентську
систему USOSweb. З тим, аби заповнити електронний варіант заявки, студент
повинен зайти в систему USOSweb, вказавши ім’я користувача (логін) і пароль –
це ті параметри, які надаються при вході до системи Інтернет-набору на
навчання (System Internetowy Rekrutacji).

На отримання соціальної стипендії, фінансову підтримку і ректорську стипендію
(стипендія ректора з другого курсу навчання першого ступеня чи маґістратури)
може претендувати:

а) іноземець, який отримав дозвіл на постійне
довготермінове постійне перебування резидента ЄС,

проживання

або

на

b) іноземець, якому видано дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з
обставинами, про які йдеться у ст. 159 пункт 1 чи ст. 186 пункти 1.3, 1.4 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach («Дзєннік ужендови» / «Урядовий
вісник» 2017 р., поз. 2206 i 2282; 2018 р. поз. 107, 138 i 771), наприклад, з метою
возз’єднання родини, возз’єднання з членом родини, який є трудовим мігрантом
ЄС чи провадить власну підприємницьку діяльність на території ЄС;

с) іноземець, який має наданий у Республіці Польща статус біженця, або
користується тимчасовим чи додатковим захистом на території Республіки
Польща.
d) іноземець, який має сертифікат, що підтверджує знання польської мови як
іноземної щонайменше на рівні мовної компетенції С1;
е) власник Карти Поляка або іноземець, який офіційно підтвердив польське
походження;
f) іноземець, який є одним із подружжя, родичем за висхідною (батьками,
дідусями і бабусями і т.д.) чи нисхідною (дитиною, онуком і т.д.) лінією
спорідненості громадянина Республіки Польща, який проживає на території
Польщі.

Окрім того, право на стипендію – за винятком соціальної стипендії – має
іноземець, у якого є статус громадянина країни-члена Європейського Союзу,
Швейцарської Конфедерації чи країни-члена Європейської Асоціації Вільної
Торгівлі (EFTA) – учасників угоди про Європейську економічну зону і члени його
родини, які мешкають на території Республіки Польща.
Соціальна стипендія
Студент, який хоче отримати соціальну стипендію, подає заявку на її отримання
в системі USOSweb, а згодом надає довідку про доходи та інші додаткові
документи, на основі яких він подавав заяву в Деканат чи у Відділ студентських
справ Інституту чи Колегіуму.
Система прийому заявок почне діяти з кінця
вересня, а інформація про точну дату буде розміщена на сервісі вузу, а також
на інформаційних стендах для ознайомлення з актуальними новинами.
Соціальна стипендія надається в залежності від матеріального стану студента.
При визначенні розміру прибутку, який надає студентові право подавати заявку
на отримання стипендії, враховується прибуток, отриманий:
a) студентом,
b) подружжям студента, а також неповнолітніми дітьми, які знаходяться на
утриманні студента чи його подружжя; дітьми, які навчаються до 25 року
життя, у випадку, якщо 26 рік життя припадає на останній рік навчання, то
до кінця навчання, і дітьми з інвалідністю і особливими потребами
незалежно від віку;
c) батьками, законними опікунами, фактичними опікунами студента, а також
неповнолітніми дітьми, які знаходяться на утриманні студента чи його
подружжя; дітьми, які навчаються до 25 року життя, у випадку, якщо 26 рік
життя припадає на останній рік навчання, то до кінця навчання, і дітьми з
інвалідністю і особливими потребами незалежно від віку.

Фінансова підтримка
Фінансова підтримка – це негайна безповоротна допомога студентові, яка
надається у грошовій формі. На фінансову підтримку може претендувати
студент, який тимчасово опинився у скрутній життєвій ситуації. Фінансова
допомога може надаватися виключно на запит студента. Студент, який хоче
одержати фінансову підтримку, подає заяву шляхом створення запиту в системі
USOSweb, а згодом надає інші додаткові документи, які вказують на причину
подачі заяви в Деканат чи у Відділ студентських справ Інституту чи Колегіуму.
Система прийому заявок почне діяти з кінця вересня, а інформація про точну
дату буде розміщена на сервісі вузу, а також на інформаційних стендах для
ознайомлення з актуальними новинами.
Детальніше

тут:

https://amu.edu.pl/kandydaci/kandydaci-zagraniczni/informacjedodatkowe/pomoc-materialna-dla-cudzoziemcow.

Студентські гуртожитки
Подати заявку на отримання місця у гуртожитку можуть виключно ті особи, які
вже прийняті на навчання і які отримали від вузу дані, необхідні для входу до
системи USOSweb. З тим, аби заповнити електронний формуляр заявки,
студент повинен зайти в систему USOSweb, вказавши ім’я користувача (логін) і
пароль – це ті параметри, які надаються при вході до системи Інтернет-набору
на навчання (System Internetowy Rekrutacji).

Якщо Ви іноземець, якого прийняли на навчання на платній основі, то зайдіть в
систему USOSweb і виберіть закладку „Dla wszystkich” («Для всіх») і розділ
„Wnioski” («Заявки»), згодом натисніть „Miejsca przeznaczone dla cudzoziemców”
(«Місця, призначені для іноземців») (Екран 1 – WYBÓR PULI MIEJSC – ВИБІР
СПЕКТРУ МІСЦЬ). У якості місця подачі заявки оберіть „Wydziałowа Komisjа
Ekonomiczna właściwa dla kierunku studiów” («Економічна комісія факультету
відповідно до напрямку студій») (Екран 2 – WYBÓR MIEJSCA SKŁADANIA –
ВИБІР МІСЦЯ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ). На наступному екрані (Екран 3 –
WERYFIKACJA DANYCH – ПЕРЕВІРКА ДАНИХ) Ви можете перевірити ваші
особисті дані. Внесені зміни буде видно у формулярі заявки після оновлення
даних, тобто зранку наступного дня (оновлення даних відбувається щодня
вночі).
Екран 4 (ODLEGŁOŚĆ OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA – ВІДСТАНЬ ВІД МІСЦЯ
ПРОЖИВАННЯ) дає змогу ввести відстань від місця проживання до будівлі
Університету („Podaj odległość uczelni od miejsca zamieszkania ... ”). Якщо Ви не
знаєте відстані, тоді Ви можете скористатися картами Google (посилання
„Sprawdź odległość w Mapach Google”).

На Екрані 8 (DOSTĘPNE MIEJSCA – ДОСТУПНІ МІСЦЯ) Ви можете перевірити,
які місця доступні у Вашому спектрі місць, призначених для іноземців, а також
вказати Ваші уподобання, змінюючи порядок сегментів з назвами студентських
гуртожитків, а також стандарт (різновид) місць. (Екран 9 – PREFEROWANE
DOMY STUDENCKIE – ГУРТОЖИТКИ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ПЕРЕВАГА).
Після того, як Ви заповнили електронний формуляр, перевірте, чи все
правильно (Екран 10 –
REJESTRACJA I DRUKOWANIE WNIOSKU –
РЕЄСТРАЦІЯ І ДРУК ЗАЯВКИ). Перевірте введені Вами дані. Щоби це зробити,
оберіть „zobacz podgląd wniosku” («попередній перегляд заявки»). Якщо Ви
знайдете помилки, то натисніть „WRÓĆ” («НАЗАД») і виправте введені дані,
інформацію і вибір місця.
Відправте заявку, натиснувши „ZAREJESTRUJ” («ЗАРЕЄСТРУЙТЕ»).
УВАГА: Тільки зареєстрована заявка вважається такою, яку надіслали!
Інформація про надання місця в Студентському гуртожитку, а також про
місцерозташування (різновид місця) і на який термін воно було надане, буде
вказана в електронному формулярі заявки після її розгляду (Екран –
INFORMACJA O POZYTYWNYM/NEGATYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU –
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЗИТИВНИЙ/НЕГАТИВНИЙ РОЗГЛЯД ЗАЯВКИ).
Після ознайомлення із цією інформацією, підтвердіть прийняття наданого місця
(кнопка „potwierdź” («підтвердіть») у рамці „Wnioski, które zacząłeś wypełniać”
(«Заявки, які Ви почали заповнювати»).

Якщо Ви з поважних причин плануєте розміститися у гуртожитку після
закінчення строку обов’язкового заселення (тобто до 8 жовтня), то необхідно у
розділі „Dane wniosku” («Дані заявки») зазначити дату, до якої Ви можете
заселитися – після цієї дати виділене місце буде для Вас скасоване.
Студент повністю здійснює оплату місце у гуртожитку, яка встановлюється
керівництвом Університету у погодженні з Парламентом студентського
самоврядування Університету ім. Адама Міцкевича в Познані. Інформація щодо
розміру оплати за місце в гуртожитку оголошується щороку у постановах
Проректора у справах студентства. Зі змістом постанов Ви можете
ознайомитися на сайті Університету. Оплата за місце не змінюється протягом
навчального року, що є частиною угоди між Університетом і Студентом. Угода
регулює деталі користування житлом, включаючи обов’язки і права студента.

