Drodzy Studenci,

poniżej została przedstawiona instrukcja wypełniania „krok po kroku” wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w
uczelnianym systemie USOSweb.
Przed zalogowaniem upewnij się, że posiadasz:
•
•

aktualne hasło do systemu,
posiadasz numer rachunku bankowego, na który Uczelnia będzie wypłacała stypendium.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania świadczeń znajdziesz na stronie
https://www.uth.edu.pl/dla-studenta/stypendia

Po zalogowaniu się do uczelnianego systemu USOSweb należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH

Po wejściu w zakładkę wyświetlone będą wszystkie wnioski jakie będziesz mógł złożyć wraz z najważniejszymi
informacjami.
W pierwszej połowie ekranu wyświetlone są wszystkie wnioski, które złożyłeś_aś lub jesteś w trakcie ich wypełniania.
W drugiej połowie ekranu wyświetlone są wnioski, które możesz złożyć wraz z informacjami na ich temat.
Nazwa – informacja o rodzaju wniosku
Tury – zakres dat w których możesz złożyć wniosek
Stan – informacja dotycząca rozpatrywania wniosku. Możliwe opisy:
•

W trakcie wypełniania - oznacza to, że jesteś w trakcie wypełniania wniosku i należy dokończyć proces i
zarejestrować wniosek.

•

Zarejestrowany - oznacza to, że wniosek jest zarejestrowany w USOSweb. Należy go wydrukować, podpisać
i i wraz z wnioskiem o stypendium socjalne oraz dokumentami złożyć w Biurze ds. Stypendiów
UWAGA!!! Zarejestrowanie wniosku w USOSweb NIE JEST jego złożeniem w rozumieniu Kodeksu
Postępowania Administracyjnego.

•

Złożony - wniosek został poprawnie dostarczony do Komisji Stypendialnej i pracownik Uczelni zaznaczył ten
fakt w USOSweb.

•

Cofnięty do uzupełnienia - podczas analizowania dokumentów stypendialnych Komisja stwierdziła braki w
dokumentacji. Oznacza to, że w USOSweb w zakłade DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI - LISTA PISM
ADMINISTRACYJNYCH jest do odebrania wezwanie do uzupełnienia dokumentacji, które należy odebrać i
uzupełnić brakujące dokumenty z wezwania.

•

Gotowy do rozpatrzenia - wniosek jest kompletny i zatwierdzony przez Komisję Stypendialną i czeka na
posiedzenie Komisji w celu jego rozpatrzenia.

Po wyborze „Wniosek o przyznanie stypendium socjalne r. ak. 2022/2023 klikamy „zacznij wypełniać”

Ekran 0
Ekran służy do weryfikacji uprawnień do otrzymania stypendium.
Należy wskazać wszystkie kierunki, które do tej pory studiowałeś_aś.

Jeżeli studiowałeś_aś tylko w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej należy na dole strony potwierdzić,
że dane znajdujące się na ekranie są zgodne ze stanem faktycznym.

Jeżeli studiowałeś_aś inne kierunki niż te w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej należy uzupełnić
dane klikając przycisk „dodaj”.

Po rozwinięciu tabeli należy uzupełnić wszystkie wymagane informacje.

Ekran 1
Należy zaznaczyć aktualny program, na którym chcemy uzyskać stypendium i zatwierdzić guzikiem „DALEJ”

Jeżeli wybór kierunku jest niemożliwy i wyświetlił się komunikat: „brak kierunków, na których możesz
zarejestrować wniosek”, oznacza to, że nie jesteś wpisany_a na bieżący semestr w roku akademickim 2022/2023,
należy w takim wypadku skontaktować się z dziekanatem.

Ekran 2
Zostaniesz poproszony przez system o weryfikację swoich danych.
Na tym ekranie należy dodać numer rachunku bankowego, na który będzie wypłacane stypendium.

Ekran 3
Na tym ekranie wskazujesz rodzaj stypendium.

W przypadku zaznaczenia stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości rozwinie się menu, w którym należy
wskazać powód dlaczego ubiegasz się o zwiększenie.
Pamiętaj aby odpowiednio uzasadnić wniosek.

Po wypełnieniu przejdź dalej do ekranu z INFORMACJAMI

UZUPEŁNIAJĄCYMI

Na tym ekranie zapoznaj się z oświadczeniami, które należy zaznaczyć i przejść do kolejnego ekranu.

PODSUMOWANIE
Na tym ekranie należy zapoznać się z informacją zamieszczoną w oknie oraz zarejestrować wniosek.
Zarejestrowanego wniosku nie można już modyfikować, jeżeli jednak wiesz, że zarejestrowałeś_aś wniosek z błędami
zgłoś się do Biura ds. Stypendiów Studentów.

UWAGA!!!!
PODGLĄD WNIOSKU W FORMACIE PDF ZAWIERA ZNAK WODNY „NIEZATWIERDZONE” taki wniosek nie
zostanie przyjęty!!!
Wniosek, który chcesz złożyć należy wydrukować dopiero po kliknięciu „zarejestruj”, na kolejnej stronie.

Wygeneruj wniosek w formacie pdf, wydrukuj oraz podpisz.
Wniosek należy złożyć osobiście razem z wydrukowanym i podpisanym oświadczeniem o dochodach za 2021 rok i
wszystkimi dokumentami potwierdzającymi Twoją oraz Twojej rodziny sytuację materialną.
Wniosek możesz również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

