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Zarządzeni" n .H..D016
z dnia ....ł?..wt g-lk........... 201,6 r.
Rektora Uniwersytetu' Medyc znego w Łodzi
w sprawie wysokościdochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego
do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy
materialnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 201,612017

Na podstawię arr. I99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym
(tj. Dz.IJ. z 2012 poz. 572, ze zm.) oraz § 47 ust. 4 pkt 10 Statutu Uniwersltetu Medycznego
w Łodzi z dńa 29 v,nześnia 20ll t., ze zm, w uzgodnieniu, z Uczelnianą Radą Samorządu
Doktorantó w, zarządzaln, co następuj

e

:

§1
Ustala się miesięczny dochód netto na jednego człoŃa rodziny uprawniający do ubiegania się
o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokościz tytllłu zarrięszkania
w domu studenckim lub obiekcie innym niz dom studencki, na rok akademicki 201612017 w wysokości 830 zł.

§2
Określasię następujące stawki świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, obowiązujące na rok akademicki20l6l20l7:

1)

stypendium socjalne:
a) dochód do 457 zł - stypendium w wysokości650 zł miesięcznie,
b) dochód powyżej 457 zł do 650 zł - stypendium w wysokości550 zł miesięcznie,
c) dochód powyżej 650 zł do 830 zł - stypendium w wysokości450 zł miesięcznie;

2)

stypendium socjalne w podwyższonej wysokości z !l/'l:łu zamięszkania w domu studenckim
lub obiekcie innym niż dom studencki:
a) dochód do 457 zł - stypendium w wysokości 900 zł miesięcznie,
b) dochód powyżej 457 zł do 650 zł - stypendium w wysokości 800 zł miesięcznie,
c) dochód powyżej 650 zł do 830 zł - stypendium w wysokości 700 zł miesięcznie;

3)

stypendium socjalne w podwyzszonej wysokości z ty1ulłu zamieszkania w domu studenckim
lub obiekcie innym niż dom studencki wraz z niepracującym małZonkiem lub dzieckiem
doktoranta:

a) dochód do 457 zł - stypendium w wysokościI I50 zł miesięcznie,
b) dochód powyżej 457 zł do 650 zł - s§pendium w wysokości 1 050 zł miesięcznie,
c) dochód powyżej 650 zł do 830 zł - stypendium w wysokości 950 zł miesięcznie;

4)

5)

stypendium specjalne dla
a) 180 zł miesięcznie dla
b) 250 złmiesięcznie dla
c) 350 zł miesięcznie dla

osób niepełnosprawnych:
doktorantów z lekkim stopniem niepełnosprawności,
doktorantów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
doktorantów zę znacznym stopniem niepełnosprawności;

zapomoga - maksymalna wysokośćzapomogi wynosi 1 000 zł.

§3

Określa się następujące stawki stypendiów dla najlepszych doktorantów oraz puŃtację niezbędną
do ubiegania się o przedmiotowe stypendium:

1)

2)

rok - minimum 25 plł,przy czym:
a) 25,0-29,9 pkt - 400 zł,
b) co najmniej 30,0 pkt - 500 z];
I

II,

ilI, IV rok - minimum

18 pkt,

a) 18-28 pkt _ 300 ń,
b) 29-39 plĆ- - 400 ń,
c) co najmniej 40 pkt - 500 zł.
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