Zarządzenie nr 2/9/2020
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń dla studentów studiów
pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla
doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w semestrze zimowym roku
akademickiego 2020/2021 dla świadczeń przyznawanych na okres semestru
oraz w roku akademickim 2020/2021 dla stypendium rektora
Na podstawie § 9 ust 10,11,12, § 10 ust 6 § 11 ust. 15 , § 13 oraz § 15 ust. 5 Regulaminu
świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego zarządzam,.
co..następuje:
§1
1. W okresie od dnia 1.10.2020 r. do dnia 30.01.2021 r. (semestr zimowy - rok akademicki
2020/2021), obowiązują następujące wysokości świadczeń dla studentów ubiegających się
o przyznanie stypendium:
a) stypendia socjalne klasyfikuje się w czterech grupach w zależności od wysokości dochodu
z przyporządkowaną miesięczną wysokością stypendium:
Grupa

Przedział dochodu na osobę Wysokość stypendium socjalnego
w rodzinie studenta

1

0 - 300,00 PLN

750,00 PLN

2

300,01 – 500,00 PLN

600,00 PLN

3

500,01 – 800,00 PLN

500,00 PLN

4

800,01 – 1000,00 PLN

400,00 PLN

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach
wynosi: 250,00 PLN
b) stypendium dla osób niepełnospra wnych wynosi miesięcznie 600,00 PLN

2. W roku akademickim 2020/2021 stypendium Rektora dla studentów klasyfikuje się w trzech
przedziałach z przyporządkowaną im odpowiednią miesięczną wysokością stypendium:




przedział I – 20 % - 600,00 PLN
przedział II –30 % - 500,00 PLN
przedział III –50 %.- 400,00 PLN
§2

1..W okresie od dnia 1.10.2020 r. do dnia 30.01.2021 r. (semestr zimowy - rok akademicki
2020/2021), obowiązują następujące wysokości świadczeń dla doktorantów ubiegających się
o świadczenia przyznawane na okres semestru:
a) stypendia socjalne klasyfikuje się w czterech grupach w zależności od wysokości dochodu
z przyporządkowaną miesięczną wysokością stypendium:
Grupa

Przedział dochodu na osobę Wysokość stypendium socjalnego
w rodzinie doktoranta

1

0 - 300,00 PLN

500,00 PLN

2

300,01 – 500,00 PLN

400,00 PLN

3

500,01 – 800,00 PLN

300,00 PLN

4

800,01 – 1000,00 PLN

200,00 PLN

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach
wynosi: 150,00 PLN
b) stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi miesięcznie 200,00 PLN
2. W roku akademickim 2020/2021 wysokość miesięcznej podstawy stypendium Rektora
dla doktorantów wynosi 200,00 PLN, w związku z czym doktorant zaliczony:
do grupy I otrzymuje 300% podstawy stypendium, tj. kwotę 600,00 PLN,
do grupy II otrzymuje 200% podstawy stypendium, tj. kwotę 400,00 PLN,
do grupy III otrzymuje 100% podstawy stypendium, tj. kwotę 200,00 PLN.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 października
2020r.

