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Zarządzenie nr 210/2021/2022 

 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
z dnia 12 maja 2022 roku  

w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania studentom świadczeń 
pomocy materialnej oraz ubiegania się przez studentów o zakwaterowanie w domach 

studenckich w roku akademickim 2022/2023 
 

Na  podstawie  art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r. – Prawo  o  szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574. z późn. zm.) oraz § 11 Regulaminu świadczeń 
dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiącego 
załącznik do zarządzenia nr 365/2019/2020 Rektora UAM z dnia 1 października 2019 roku 
w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 
Ustala się następujące harmonogramy postępowań: 

1) w sprawie przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób 
niepełnosprawnych – określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) w sprawie przyznania stypendium rektora: 
a) dla wnioskowania w semestrze zimowym – określony w załączniku nr 2a do 

niniejszego zarządzenia, 
b) dla wnioskowania w semestrze letnim (dla studentów rozpoczynających studia 

na kierunkach studiów drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze 
letnim roku akad. 2022/2023) – określony w załączniku nr 2b do niniejszego 
zarządzenia; 

3) w sprawie ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich: 
a) dla wnioskowania nr 1 (czerwiec 2022 r.) – określony w załączniku nr 3a do 

niniejszego zarządzenia, 
b) dla wnioskowania nr 2 (sierpień 2022 r.) – określony w załączniku nr 3b do 

niniejszego zarządzenia, 
c) dla wnioskowania nr 3 (wrzesień 2022 r.) – określony w załączniku nr 3c do 

niniejszego zarządzenia 
 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 
 
 


