ZARZĄDZENIE R-42/2017
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 października 2017 r.

im.

Kazimierza

w sprawie: ogłoszenia załącznika nr 1 na rok akademicki 2017/2018 do
Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu.

Na podstawie:
- § 3 ust. 3 i 8 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
(zarządzenie R-39/2011 z dnia 23 września 2011 r. z późn. zm.)
w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego (uchwała z dnia
31.10.2017 r.) i Radą Samorządu Doktorantów (uchwała z dnia 31.10.2017 r.)
z a r z ą d z a m,

co następuje:
§1

1. Ogłaszam załącznik nr 1 do ww. Regulaminu w brzmieniu obowiązującym na rok
akademicki 2017/2018.
2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą w roku
akademickim 2017/2018.

REKTOR
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Załącznik
do zarządzenia R-42/2017
z dnia 31.10.2017 r.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów i doktorantów Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu
Ustalenia w zakresie pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018
1. Procentowy i kwotowy podział funduszu między poszczególne rodzaje świadczeń pomocy materialnej
w części przeznaczonej na wypłaty stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów:
- stypendia socjalne
- 66,5 %
1.064.000 zł miesięcznie
w tym stypendia socjalne dla doktorantów
20.000 zł miesięcznie
- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych - 4,2 %
67.200 zł miesięcznie
w tym stypendia specjalne dla doktorantów
3.000 zł miesięcznie
- stypendia Rektora
- 25,3 %
404.800 zł miesięcznie
w tym stypendia Rektora dla doktorantów
68.000 zł miesięcznie
- zapomogi
- 4 %
64.000 zł miesięcznie
RAZEM FUNDUSZ
- 100 %
1.600.000 zł miesięcznie.
2. Wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz liczba grup
dochodowych.
Do stypendium socjalnego uprawnieni są wszyscy, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
1050 zł netto.
Uprawnieni do otrzymania stypendium socjalnego podzieleni są na cztery grupy dochodowe:
I GRUPA
od 0,00
do 250 zł
II GRUPA
od 250,01
do 500 zł
III GRUPA
od 500,01
do 750 zł
IV GRUPA
od 750,01
do 1050 zł.
3. Wysokość stypendium socjalnego w poszczególnych grupach dochodowych, w tym:
dla studentów:
wysokość stypendium socjalnego w I GRUPIE dochodowej
1000 zł
wysokość stypendium socjalnego w II GRUPIE dochodowej
700 zł
wysokość stypendium socjalnego w III GRUPIE dochodowej
500 zł
wysokość stypendium socjalnego w IV GRUPIE dochodowej
400 zł
dla doktorantów:
wysokość stypendium socjalnego w I GRUPIE dochodowej
900 zł
wysokość stypendium socjalnego w II GRUPIE dochodowej
700 zł
wysokość stypendium socjalnego w III GRUPIE dochodowej
600 zł
wysokość stypendium socjalnego w IV GRUPIE dochodowej
500 zł.
4. Maksymalna łączna wysokość stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego i za wyniki
w nauce lub sporcie:
2205,00 zł.
5. Wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
studentów:
stopień niepełnosprawności lekki
stopień niepełnosprawności umiarkowany
stopień niepełnosprawności znaczny
doktorantów:
stopień niepełnosprawności lekki
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400 zł
600 zł
900 zł
400 zł

stopień niepełnosprawności umiarkowany
stopień niepełnosprawności znaczny

600 zł
900 zł.

-

6. Wysokości dodatku mieszkaniowego dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych,
zwiększającego stypendium socjalne:
wysokość dodatku w GRUPACH dochodowych od I do IV
200 zł.
7. Wysokość odpłatności za miejsce w poszczególnych kategoriach domów studenckich:
Dom Studenta
Kategoria I
DS-3 „Bliźniak A”
pok. 2-os. z pełnym węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym
DS-1 „Wcześniak” DS-2 „Walet”
pok. 2-os. w segmencie 3-os. z pełnym węzłem sanitarnym i aneksem
kuchennym
pok. 1-os. w segmencie 3-os. z pełnym węzłem sanitarnym i aneksem
kuchennym
Kategoria II
DS-3 „Bliźniak B”
pok. 2-os. z pełnym węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym

Odpłatność
400,- zł
320,- zł
390,- zł

remont

8. Wysokości stypendiów Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub sportowe, w przedziałach wyników, określonych w rankingu:
PUNKTY dla studentów
Wysokość stypendiów Rektora dla studentów
81 - 100
1000 zł
61 - 80
700 zł
31 - 60
500 zł
00 – 30*
400 zł
*Stypendium nie może zostać przyznane studentowi, który uzyskał w rankingu 0 punktów, chyba że ubiegał się o stypendium
w kategorii A (wysoka średnia ocen) i uzyskał średnią ocen 4.00, zgodnie z zapisem § 15 ust. 10 Regulaminu (…)

9. Procent studentów każdego kierunku (jednakowy dla wszystkich kierunków wg liczby studentów na
dzień 15 października danego roku akademickiego), uprawnionych do otrzymania stypendiów Rektora
dla najlepszych studentów:
10% studentów każdego kierunku
Wskazanie liczby 10 % studentów każdego kierunku uprawnionych do otrzymania stypendiów Rektora dla najlepszych
studentów, wg danych na dzień 15 października 2017 r. oraz liczba punktów w rankingach przeprowadzonych na
poszczególnych kierunkach, kwalifikująca do przyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów
w roku akademickim 2017/2018.

Wydział
Nauk
Ekonomicznych
i Prawnych

Materiałoznawstwa,
Technologii
i Wzornictwa

Mechaniczny

Liczba studentów
kierunku na dzień
15.10.2017 r.

Kierunek

10%
studentów
kierunku

Punkty
56, suma pkt. 56
śr. pom. 4,70
66, suma pkt. 66
śr. pom. 4,76
89
47
25, suma pkt. 25
śr. pom. 4,53

Ekonomia

400

40

Administracja

329

33

Towaroznawstwo
Prawo
Prawo w Działalności Gospodarczej

64
129
44

6
13
4

Kosmetologia

123

12

44

Technologia Chemiczna

110

11

57

Wzornictwo

36

4

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Mechanika i Budowa Maszyn
Logistyka
Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
Samochody i Bezpieczeństwo w Ruchu
Drogowym
Budownictwo

48
226
54
8

5
23
5
1

156

16

45

116

12

60

3

100, suma pkt. 158
śr. pom. 4,4
46

5
30
41

Informatyki
i Matematyki

Sztuki

Transportu
i Elektrotechniki

Filologiczno Pedagogiczny

Nauk o Zdrowiu
i Kultury Fizycznej

Informatyka
Matematyka
Architektura Wnętrz
Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna
Grafika
Malarstwo
Transport i Logistyka
Elektrotechnika
Transport
Turystyka i Rekreacja
Filologia Polska
Filologia Angielska i Germańska

241
21
29
29
48
11
162
520
239
72
11
330

24
2
3
3
5
1
16
52
24
7
1
33

Pedagogika

373

37

Dziennikarstwo
Praca Socjalna

34
64

3
6

Pielęgniarstwo

225

23

Fizjoterapia
Wychowanie fizyczne

152
132

15
13

4536

453

Razem studenci

1
64
81
100
60
100
11
31
22
54
100
62
81, suma pkt. 81
śr. pom. 4,86
92
47
53, suma pkt. 53
śr. pom. 4,85
34
33, suma pkt. 33
śr. pom. 4,36

*) śr. pom. – oznacza średnią pomocniczą

Minimalna liczba punktów, która uprawnia do podwyższenia stypendium: 20 punktów
w trybie określonym w § 15 ust. 11 Regulaminu (…)
Wymogi uprawniające do otrzymania stypendium Rektora na danym kierunku, wskazane w tabeli
w kolumnie „Punkty” mogą ulec zmianie na skutek przeprowadzenia weryfikacji uprawnień do
stypendium. Aktualna tabela ogłoszona jest na stronie internetowej UTH Rad. w zakładce
„Studenci/Pomoc materialna”

10. Wysokości stypendiów dla najlepszych doktorantów:
Pierwszy rok studiów doktoranckich
Ilość punktów
– jakie uzyskują w postępowaniu
rekrutacyjnym doktoranci I roku

Drugi rok i kolejne lata studiów doktoranckich
Wysokość stypendium dla najlepszych
doktorantów

Średnia ocen*

12,00 – 11,81
800 zł
5,00 – 4,81
11,80 – 11,61
700 zł
4,80 – 4,61
11,60 – 11,31
600 zł
4,60 – 4,31
11,30 – 11,00
500 zł
4,30 – 4,00
*przy równoczesnym spełnieniu dodatkowych warunków określonych w § 16 pkt 2 ppkt b) i c) Regulaminu (…)
11. Okres wypłat stypendiów:

okres wypłat stypendiów w semestrze zimowym:
okres wypłat stypendiów w semestrze letnim:
okres dopłat do zakwaterowania i wyżywienia w semestrze zimowym:
okres dopłat do zakwaterowania i wyżywienia w semestrze letnim:

5 miesięcy
4 miesiące
5 miesięcy
4 miesiące

przy czym, zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu (…), studenci ostatniego semestru otrzymują świadczenia do
końca miesiąca, w którym następuje obrona pracy dyplomowej, nie dłużej niż przez okres 4 miesięcy.
12. Podział na poszczególne wydziały środków przeznaczonych na zapomogi.

Podział na wydziały środków przyznanych na zapomogi został dokonany proporcjonalnie do
liczby studentów i doktorantów (4760 osób) liczonej na dzień 15 października danego roku
akademickiego.
Ogółem 64.000 zł (miesięczny przydział) środki rozdzielone proporcjonalnie do liczby studentów
i doktorantów na poszczególnych Wydziałach:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Wydział Mechaniczny
Wydział Transportu i Elektrotechniki
Wydział Informatyki i Matematyki
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13.835 zł
7.933 zł
13.795 zł
3.523 zł

(1029 studentów)
(590 studentów)
(1026 studentów)
(262 studentów)

Wydział Sztuki
Wydział Materiałoznawstwa, Technologii
i Wzornictwa
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
Wydział Filologiczno – Pedagogiczny

-

1.573 zł

(117 studentów)

-

4.262 zł
8.161 zł
10.918 zł

(317 studentów)
(607 studentów)
(812 studentów).

13. Inne ustalenia:
1. W związku z przydziałem miejsca w DS wprowadza się obowiązek wpłacania:
a) zadatku, o którym mowa w ust. 9 rozdz. I załącznika nr 6 do Regulaminu Mieszkańca Domu
Studenckiego, w wysokości 94 zł, na poczet opłaty za październik,
b) zwrotnej kaucji, o której mowa w ust. 5 i 5a rozdz. II Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego,
w wysokości 100 zł, na pokrycie ewentualnych szkód w mieniu oraz zabezpieczenia innych należności.
2. Przedłuża się termin składania wniosków stypendialnych dla studentów i doktorantów do dnia 17.10.2017 r.
3. Dane zawarte w panelu dostępu do elektronicznego składania wniosków w systemie Dziekanat XP zostały
dostosowane do przepisów znowelizowanej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
4. W związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500+), od
dnia 1 października 2016 r. na podstawie propozycji zgłoszonej przez MNiSW katalog dochodów utraconych
i uzyskanych jest uzupełniony o stypendium doktoranckie. Jeżeli doktorant w roku akademickim 2017/2018
przestanie otrzymywać stypendium doktoranckie, brak dochodu z tego stypendium zostanie uwzględniony
przy przyznawaniu pomocy socjalnej (utrata dochodu). W związku z powyższym, a także zmianami
regulaminów w zakresie studiów i stypendiów doktoranckich - pierwsza wypłata świadczeń dla doktorantów
w roku akademickim 2017/2018 może być opóźniona lub mieć charakter zaliczkowy.
5. W roku akademickim 2017/2018 system elektroniczny Wirtualna Uczelnia będzie naliczał odsetki za
nieterminowe opłaty za miejsce w Domu Studenta, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych opłat
wnoszonych przez studenta z opóźnieniem.
6. Z uwagi na remonty prowadzone w Domach Studenta i związane z tym niezbędne przekwaterowania,
wyświetlane w panelu studenta dane o przyznanym akademiku i meldunku mogą być czasowo nieaktualne ze
względu na ograniczenia informatyczne systemu.
Uzgodnień dokonał Rektor z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego i Radą Samorządu Doktorantów
w dniu 31.10.2017 r. Ustalenia obowiązują na rok akademicki 2017/2018.
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