Regulamin wnioskowania w ramach programu „Studiuj z laptopem” realizowanego
na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
1. Wniosek o użyczenie komputera w ramach programu „Studiuj z laptopem” mogą składać studenci
i doktoranci Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.
2. O użyczenie komputera mogą ubiegać się studenci oraz doktoranci, którzy:
• znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (kryterium socjalne)* lub
• mają znakomite wyniki w nauce (kryterium naukowe)** lub
• mają orzeczony stopień niepełnosprawności (kryterium zdrowotne)*** lub
• stali się ofiarą zdarzenia losowego, mającego wpływ na ich sytuację materialną (kryterium
losowe)****.
3. Warunkiem udziału w programie jest zaliczenie poprzedniego roku studiów do dnia 30 września.
Udział w programie uniemożliwiają:
• powtarzanie roku
• reaktywacja.
Powyższe warunki nie dotyczą studentów i doktorantów pierwszego roku studiów.
4. Przez złożenie podania rozumie się złożenie wniosku zgłoszeniowego.
5. Wnioski rozpatruje komisja studencka programu "Studiuj z laptopem" powołana przez Radę
Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. W skład komisji wchodzą
reprezentanci każdej z pięciu jednostek: Instytutu Filologii Polskiej, Katedry Filmu, Telewizji i Nowych
Mediów, Instytutu Filologii Klasycznej, Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz Katedry Dramatu, Teatru
i Widowisk.
6. Komisja obraduje pod przewodnictwem przewodniczącego/przewodniczącej i zobowiązana jest
do zachowania poufności danych osobowych.
7. Wnioskowanie rozpoczyna się w dniu wyznaczonym przez komisję oraz trwa nieprzerwanie
do końca roku akademickiego. Komisja wyznacza również dzień zakończenia konkretnej tury
wnioskowania, po którym wszystkie złożone do tego dnia wnioski trafiają do rozpatrzenia. Wnioski
złożone później automatycznie kwalifikują się do rozpatrzenia dopiero po zakończeniu kolejnej tury

składania wniosków.
8. Czas pomiędzy zakończeniem poszczególnych tur wnioskowania nie może być dłuższy niż
2 miesiące.
9. Wnioski składać należy od poniedziałku do piątku w pokoju 59 (godz. 8:00-15:00).
Dokumenty przyjmuje mgr Monika Sidorowska.

* Do czasu dostarczenia zaświadczenia o przyznaniu stypendium socjalnego (wg UAM - data z góry określona) sprzęt
zostaje użyczony warunkowo. Nie otrzymanie stypendium socjalnego obliguje do oddania przez beneficjenta laptopa
w terminie 14 dni od terminu przyznania /nieprzyznania stypendiów socjalnych przez UAM w danym roku
kalendarzowym.
**W przypadku studentów I roku studiów licencjackich i doktoranckich brane są pod uwagę wyniki postępowania
rekrutacyjnego na studia ( weryfikowane przez Studencką Komisję programu „Studiuj z laptopem”). W przypadku
studentów z lat kolejnych należy dołączyć potwierdzenie z dziekanatu o średniej minimum 4,0 za semestr poprzedni.
*** W tym przypadku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności i/lub zaświadczenie z dziekanatu o przyznanym
stypendium.
**** W przypadku zdarzeń losowych należy dołączyć opis sytuacji, w jakiej znajduje się student. Wniosek takowy
zostanie rozpatrzony przez Studencką Komisję programu “Studiuj z laptopem”.

