Środki finansowe przeznaczone i przekazywane
na sprawy studenckie rok 2019.
Świadczenia dla studentów w formie stypendiów:
Wysokość kwoty na świadczenia – pomoc socjalna dla studentów /stypendia, zapomogi/
- 3 271 500,00 zł
zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału
w procesie przyjmowania na studia oraz kształceniu na studiach – 20 000,00 zł.
Wysokość świadczeń w zależności od progu dochodowego określa Zarządzenie nr 52/2019
Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w sprawie wysokości świadczeń
dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w roku akademickim
2019/2020. W zarządzeniu uwzględniono stawki świadczeń wypłacanych studentom
w zależności od progu dochodowego poniżej 1050 zł na osobę w rodzinie studenta. W bieżącym
roku akademickim na podstawie złożonych wniosków zachowując wymagania wynikające z
Regulaminu świadczeń dla studentów na rok akademicki 2019/2020 , przyznano stypendia:
- stypendium socjalne – dwie wysokości: 700,00 zł. (dochód do 600,00 zł.) i 600,00 zł.
(dochód powyżej 600,00 zł. do 1050,00 zł.) oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach
zwiększenie miesięczne w kwocie 400,00 zł.; - otrzymało 387 studentów.
- stypendium Rektora dla studentów - dwie wysokości: 800,00 zł. (30% studentów z
najwyższą punktacją wg rankingu 10% najlepszych studentów na danym kierunku i roku
studiów) i 600,00 zł. (70% studentów z najwyższą punktacją wg rankingu 10% najlepszych
studentów na danym kierunku i roku studiów); - otrzymało 107 studentów
- stypendium dla osób niepełnosprawnych – trzy wysokości : 400 zł. (stopień lekki), 600 zł
(stopień umiarkowany), 850 zł. (stopień znaczny); - otrzymało 22 studentów
- zapomogi – w kwocie do 4.000,00 zł.
W dalszym ciągu studenci składają wnioski ubiegając się o stypendium socjalne i zapomogi.
Wnioski rozpatrywane są na bieżąco na posiedzeniach Komisji stypendialnej raz w miesiącu.
W Uczelni funkcjonuje pomoc stypendialna z Własnego Funduszu Stypendialnego. W tym
roku akademickim skorzystało z tej pomocy siedmioro studentów, uzyskujących wysokie
wyniki w nauce.
Dotacja Uczelni na wsparcie działalności Kół Naukowych i Organizacji Studenckich.
W dniu 13 grudniu 2019 r. odbyła się Konferencja Kół Naukowych i Organizacji Studenckich.
Podczas tego spotkania koła naukowe podsumowały swoją działalność za miniony rok.
Przedstawiły w formie multimedialnej efekty swojej pracy. Zdaniem Pana Prorektora praca
Kół Naukowych odbywała się na bardzo wysokim poziomie. Efektem aktywności
Kół Naukowych jest prezentacja dorobku naukowego organizowana w maju każdego roku
z udziałem zaprezentowanego dorobku studentów z pięciu innych uczelni.
Kwota przekazana na wsparcie działalności Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
na rok 2019 wynosiła – 53 000,00 zł.
Środki rozdysponowano przez Koła Naukowe i Organizacje Studenckie - 46486,00 zł
Poszczególne Koła Naukowe i Organizacje Studenckie w roku 2019
zaplanowały:
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Organizacja sportowa
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

5000

4500

6500

6500

Studenckie Koło Naukowe
Pielęgniarstwa

6500

6450

10000

7000

Koło Naukowe Ekonomii

7500

13135

15050

8000

Naukowe Koło Studenckie
Chemików

6000

5838

6800

6000

Koło Inżynierii
Materiałowej

2500

2500

10000

5000

Koło Naukowej
Informatyki Stosowanej

5000

264

6000

3000

Koło naukowe Przyszłych
Inżynierów

5500

4936

6000

6500

Koło Naukowe
„HUMANUS”

2000

1990

3000

3500

Koło Naukowe „Elektroda”

2000

1919

5000

5000

Uczelniana Organizacja
Strzelecka

3000

2955

6000

4500

Uczelniane Koło
Turystyczne „TRAPER”

3000

0

3000

3000

Koło Naukowe
„LOGISTYK”

2000

2000

5000

4000

0

0

3000

2500

Studenckie Koło Naukowe
Pedagogiki „EDUCANDI”

Koło Naukowe "Bona Fide"

2000

nie podjęto
działań

nieaktywne

nieaktywne

Organizacja Studencka
"900 sztuk"

1000

nie podjęto
działań

nieaktywne

nieaktywne

Łączna kwota w zł:

53000

46486

85350

Środki przekazane do rozdysponowania przez Koła Naukowe i Organizacje
Studenckie na rok 2020 – 65 000,00 zł .

Opracowanie
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich

64500

