STUDENCI- system kolejkowy do
stypendiów
na rok akademicki 2018/19
Wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
stypendium Rektora dla najlepszych studentów i zapomogi przyjmowane będą
od 08 października do 09 listopada 2018 roku w godz. 8:00 - 14:00 w Biurze
Spraw Studenckich ul. Banacha 11 pok. 0/3.

UWAGA STUDENCI!!!
W roku akademickim 2017/18 ruszy ł SYSTEM KOLEJKOWY składania wniosków o stypendia.
W związku z sukcesem tego systemu postanowiliśmy go kontynuować w roku akademickim 2018/19
Wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora
dla najlepszych studentów, zapomogę można składać po uprzednim zapisaniu się na konkretną datę i
godzinę w systemie kolejkowym, który znajduje się na portalu OMNIS w zakładce KOLEJKI.
ZAPISY DO KALENDARZA:
Prosimy uważnie czytać, do której kolejki się zapisać, gdyż będą dostępne terminy zarówno dla
studentów i doktorantów. Osoby źle zapisane w kolejkę będą z niej usuwane.
Do kalendarza można zapisywać się po odblokowaniu przez system kolejek od 04.10.2018r. aż do
wyczerpania miejsc i godzin na dane stypendium. Kompletne wnioski można też przesyłać pocztą na
adres:
Biuro Spraw Studenckich
ul. Banacha 11, pok. 0/3
51-617 Wrocław
z dopiskiem stypendium
Np. Składam wniosek o stypendium socjalne. Muszę wejść w kalendarz, wybrać dzień oraz godzinę.
Tu wybieram np. stypendium socjalne 08.10.2018 r godz. 09:00

Po wybraniu godziny pojawi się monit z prośbą o potwierdzenie. Zalecamy wpisanie konta na tym etapie, gdyż
nie wpisanie go teraz, skutkować będzie wypłatą świadczeń do kasy przez kolejne 3 miesiące. Kasa czynna jest
tylko jeden dzień w tygodniu.

Po wpisaniu numeru konta należy kliknąć POTWIERDZAM.

Po zapisaniu istnieje możliwość wypisania się z danego terminu i godziny i zapisania się ponownie na inny
termin.
Jeśli np. zapiszę się na daną godzinę i spóźnię się lub zapomnę przyjść, to istnieje możliwość odblokowania
mnie przez pracownika Biura Spraw Studenckich na koniec danego dnia.

Czekam na swój termin…
Dokładnie 08.10.2018 o godz. 09:00 przyjeżdżam do Rektoratu z kompletem dokumentów i składam
swój wniosek o stypendium socjalne.

Terminy składania podań w Rektoracie na poszczególne stypendia:
08.10.2018r. - 31.10.2018r . - stypendium socjalne
05.11.2018r. – 07.11.2018r. -stypendium Rektora dla najlepszych studentów
08.11.2018r. – 09.11.2018r. - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
08.11.2018r. – 09.11.2018r. - zapomoga

