§ 9. Przepisy końcowe
1.

Dyrektor Centrum Obsługi Studenta, w terminie do dnia 31 października 2017 r.,
przekazuje prorektorowi ds. dydaktyki dane dotyczące liczby studentów danego
kierunku, formy i poziomu studiów, zgodnie z § 4 ust. 58-59, według stanu na dzień
26 października 2017 r.
Natomiast dane dotyczące liczby studentów danego kierunku, formy i poziomu studiów
rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy), według stanu na dzień
określony w § 4 ust. 58, Dyrektor Centrum Obsługi Studenta przekazuje w terminie do
dnia 11 kwietnia 2018 r.

2.

Dyrektor Centrum Obsługi Studenta, w terminie do dnia 31 października 2017 r.
przekazuje prorektorowi ds. dydaktyki listy rankingowe studentów, sporządzone na
podstawie złożonych przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora dla
najlepszych studentów, odrębnie dla każdego prowadzonego kierunku, formy i poziomu
studiów.
W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy), Dyrektor
Centrum Obsługi Studenta przekazuje prorektorowi ds. dydaktyki listy rankingowe,
odrębnie dla każdego prowadzonego kierunku, formy i poziomu studiów, w terminie do
dnia 11 kwietnia 2018 r.

3.

Dyrektor Centrum Obsługi Studenta, na podstawie złożonych wniosków, w terminie do
dnia 31 października 2017 r. przekazuje prorektorowi ds. dydaktyki:
1) wykaz studentów uprawnionych do otrzymania stypendium socjalnego i stypendium
socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w
obiekcie innym niż dom studencki wraz z wyliczonym dochodem rodziny studenta;
2) wykaz studentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych wraz z informacją o stopniu niepełnosprawności;
3) informację o liczbie studentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie zapomogi.

4.

5.

Kierownicy studiów doktoranckich w terminie do dnia 20 października 2017 r.,
przekazują prorektorowi ds. dydaktyki listy rankingowe doktorantów, sporządzone na
podstawie złożonych przez doktorantów wniosków, zgodnie z § 5.

Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy:
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1842, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1518, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930,
z
późn. zm.);
4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.
U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).

6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

