Stypendium pomostowe
Krok po kroku
Aplikowanie i otrzymanie stypendium na I rok studiów

Przygotowanie do aplikowania
Aplikowanie o stypendium i wypełnianie wniosku odbywa się drogą elektroniczną.
Formularz wniosku będzie aktywny na stronie internetowej od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16:00.
Przed zarejestrowaniem się na stronie Programu w aplikacji on-line do składania wniosków, dokładnie zapoznaj się z
Regulaminem Programu Stypendiów Pomostowych na I rok studiów. Musisz mieć pewność, że spełniasz wszystkie jego warunki
łącznie.

Wypełnianie wniosku
Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zarejestrować się w aplikacji dostępnej na stronie internetowej Programu (WNIOSEK
ON-LINE) i wypełnić 5 zakładek wniosku (A, B, C, D, E).
W pierwszej kolejności, w zakładce A musisz zaznaczyć, z którego segmentu będziesz aplikować o stypendium. Nawet jeśli
spełniasz warunki więcej niż jednego segmentu, możesz otrzymać tylko jedno stypendium. Decyzję, z którego segmentu
otrzymasz stypendium, podejmie Komisja Stypendialna.
Następnie, w zakładce B, musisz odpowiedzieć na 4 pytania, aby spełnić warunki Regulaminu. W zakładce C musisz podać swoje
dane personalne, a w zakładce D obliczyć punkty z matury oraz zaznaczyć miasto i uczelnię, w której będziesz studiować.
Ostatnią częścią wniosku jest zakładka E, w której musisz wyliczyć wszystkich członków swojej rodziny oraz podać wszystkie
dochody brutto uzyskane przez nich w czerwcu tego roku.
Przed przejściem do kolejnych zakładek pamiętaj, aby kliknąć ‘Zapisz’, by nie utracić wpisanych danych.
Po wypełnieniu wniosku sprawdź poprawność wszystkich danych. Jeżeli coś zmienisz/ dodasz/usuniesz, zawsze zapisz te zmiany.
Pamiętaj, że korekty w formularzu możesz swobodnie wprowadzać do momentu jego złożenia.
Zanim zaczniesz wypełniać wniosek zachęcamy - zapoznaj się z informacjami na naszej www w dziale ‘Najczęstsze
pytania’, gdzie zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – w ten sposób unikniesz błędów.

Gromadzenie załączników do wniosku
Po wypełnieniu wniosku on-line musisz przejść do kompletowania wszystkich potrzebnych dokumentów. Skorzystaj z opcji
„próbny wydruk”, najlepiej jeszcze przed złożeniem wniosku. Na ostatniej stronie wydruku znajduje się lista wymaganych
dokumentów. Zapoznaj się z nią dokładnie i skompletuj te załączniki.

Złożenie wniosku
Jeżeli jesteś pewien, że wniosek jest kompletny i poprawnie wypełniony musisz go złożyć w naszej bazie, przez kliknięcie
przycisku „złóż wniosek”. Kolejnym krokiem jest jego wydrukowanie (pamiętaj, że nie może być to wersja „próbnego wydruku”)
i podpisanie.
Podpisany wniosek z załącznikami musisz przesłać na adres wskazany we wniosku najpóźniej do 24 sierpnia 2018 r.
Jeśli wysłałeś wniosek i zorientowałeś się, że w Twoich danych jest błąd, napisz do Fundacji, a my umożliwimy Ci ich
poprawienie.

Weryfikacja wniosków
Po zamknięciu aplikacji Fundacja przystępuje do weryfikacji wniosków i załączników. W razie jakichkolwiek wątpliwości możemy
poprosić Cię o wyjaśnienia lub uzupełnienie dokumentów. Z kandydatami kontaktujemy się mailowo lub telefonicznie (sms),
dlatego sprawdzaj swoją pocztę (również folder ‘Spam’), żeby nie przeoczyć ewentualnego kontaktu z naszej strony.

Ogłoszenie listy stypendystów
W końcu września odbędzie się posiedzenie Komisji Stypendialnych, które zatwierdzą listę stypendystów pomostowych. Zostanie
ona opublikowana na www.stypendia-pomostowe.pl w zakładce dla I roku na początku października. Ponadto, informacja o
przyznanym stypendium zostanie wysłana drogą mailową, osobno do każdego stypendysty. Informację o wysłaniu e-maila
zamieścimy w Aktualnościach na naszej stronie www – zachęcamy do zaglądania na nią!

Co musisz zrobić, gdy zostaniesz stypendystą?
Po ogłoszeniu listy stypendystów na www, na koncie każdego stypendysty w bazie wniosków udostępniona zostanie tzw. Karta
Stypendysty, w której poprosimy Cię o podanie numeru rachunku bankowego (musisz być jego właścicielem lub
współwłaścicielem). Będziesz mógł także zaktualizować swoje dane teleadresowe. Prosimy pamiętaj, że kontaktujemy się z
naszymi stypendystami drogą e-mailową, dlatego ważne jest abyś podał nam adres e-mail i nr telefonu z którego często i na
bieżąco korzystasz. Sprawdzaj również folder ‘Spam’.
Również na tym koncie będzie czekała na Ciebie Umowa Stypendysty, którą powinieneś wydrukować, podpisać i odesłać do
Fundacji w terminie, który podamy w e-mailu. Będziesz także poproszony o uzyskanie zaświadczenia z dziekanatu
potwierdzającego rozpoczęcie studiów. Pamiętaj, że nie może być to dokument o przyjęciu na studia!!!
Przed podpisaniem i odesłaniem kompletu dokumentów sprawdź, czy dane w umowie są poprawne. Jeśli nie - skontaktuj się z
nami. Podpisaną umowę, kartę stypendysty i zaświadczenie z dziekanatu powinieneś odesłać do Fundacji w wyznaczonym
terminie.

Wypłata stypendium pomostowego
Otrzymasz 10 rat stypendium pomostowego. Będziemy je przekazywać na Twoje konto raz w miesiącu, do 10-go dnia każdego
miesiąca od października do lipca, przy czym raty październikowa i marcowa mogą się opóźnić z uwagi na gromadzenie
dokumentów od stypendystów. Jeżeli zdarzy Ci się zmiana rachunku bankowego, pamiętaj aby powiadomić nas o tym mailowo
przynajmniej na tydzień przed wypłatą kolejnej raty stypendium.

Potwierdzenie zaliczenia I semestru w marcu
Pod koniec lutego otrzymasz od nas mail, w którym przypomnimy Ci o konieczności przesłania do Fundacji dokumentu
potwierdzającego zaliczenie I semestru. Do 12 marca 2019 r. powinieneś uzyskać na uczelni i przesłać do Fundacji taki
dokument.
Nieprzesłanie potwierdzenia zaliczenia oznacza utratę prawa do dalszego otrzymywania stypendium. Brak tego dokumentu
spowoduje również konieczność zwrotu wszystkich wypłaconych rat.
Jeżeli będziesz miał problemy z uzyskaniem właściwego zaświadczenia z uwagi na rozliczenie roczne obowiązujące na Twojej
uczelni, lub z powodu egzaminów poprawkowych albo długu punktowego, będziesz musiał podpisać zobowiązanie, aby
otrzymywać stypendium w II semestrze.
Informacje na temat przesyłania zaświadczeń, ich poprawnej treści oraz ew. zobowiązań zamieścimy na naszej www w połowie
lutego 2019 r.

PIT-8C
Do końca lutego każdy stypendysta otrzyma PIT-8C z informacją o kwocie stypendium wypłaconego za rok 2018. Formularz PIT
opatrzony elektronicznym podpisem będzie udostępniony na Twoim indywidualnym koncie w formie pliku do pobrania.

Rozliczenie zobowiązań
W terminie do 10 października 2019 r. osoby, które podpisały zobowiązania po I semestrze studiów powinny przesłać do Fundacji
dokumenty potwierdzające zaliczenie I roku studiów.

Jakie są dalsze możliwości? Może stypendia na kolejne lata studiów?
Po I roku studiów możesz aplikować o stypendia na kolejnych latach nauki! Jeśli osiągniesz dobre wyniki w nauce możesz
starać się o:
- stypendium na II rok studiów - przyznawane stypendystom wszystkich kierunków studiów w ramach konkursu PRYMUS
- stypendium dla studentów III i IV roku studiów przyznawane w ramach konkursów korporacyjnych studentom kierunków
ekonomicznych, technicznych, rolniczych, a także kierunków humanistycznych
- stypendium Studiuj za Granicą, o które mogą się ubiegać studenci, którzy dostali się na studia za granicą w ramach programu
Erasmus+
- stypendium językowe, przeznaczone dla studentów chcących poprawić swoją znajomość języka angielskiego. Stypendium
przeznaczone jest na pokrycie rocznego kursu języka angielskiego, kończącego się egzaminem
- stypendium doktoranckie dla studentów, którzy dostali się na studia III stopnia lub je kontynuują
Więcej informacji o stypendiach na kolejne lata studiów znajdziesz na www.stypendia-pomostowe.pl

Masz pytania, wątpliwości?
Jeśli masz pytania, w pierwszej kolejności zajrzyj do Aktualności na stronie Programu, gdzie zamieszczamy ważne komunikaty,
wyjaśnienia i wskazówki. Możesz także napisać mail. Pamiętaj, że odpowiadamy tylko na wiadomości podpisane pełnym imieniem
i nazwiskiem!
Zapraszamy Cię do polubienia profilu Program Stypendiów Pomostowych na FB – dowiesz się jakie możliwości otwiera przed
Tobą udział w programie i będziesz na bieżąco ze wszystkimi ważnymi wydarzeniami.

