Stypendium Rektora
dla najlepszych studentów
2018/2019
– instrukcja wypełniania wniosku

Lipiec 2018

Drodzy Studenci,
poniżej została przedstawiona instrukcja wypełniania „krok po kroku” wniosku o
przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w uczelnianym systemie
USOSweb.
Przed zalogowaniem upewnij się, że posiadasz:
 aktualne hasło do systemu,
 posiadasz numer rachunku bankowego, na który Uczelnia będzie wypłacała
stypendium.

Pamiętaj, że wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów może złożyć
student, który w roku ubiegłym osiągnął średnią ocen 4,2

Po zalogowaniu się do uczelnianego systemu USOS-web należy wybrać zakładkę
DLA STUDNETÓW

W pierwszej kolejności przed przystąpieniem do wypełniania wniosku, należy upewnić się czy
numer rachunku bankowego, na który będzie wypłacane stypendium rektora jest aktualny.
Jeżeli numer rachunku bankowego nie jest wprowadzony, należy z lewej strony wybrać zakładkę
STYPENDIA – KONTO BANKOWE STUDENTA i wypełnić wymagane pola, w przeciwnym
wypadku wypełnienie wniosku nie będzie możliwe

Wybierz z menu zakładkę WNIOSKI

Po wejściu w zakładkę wyświetlone będą wszystkie wnioski jakie będziesz mógł złożyć.
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
Na każdym ekranie znajduje się informacja co dany ekran przedstawia.
W każdej chwili wypełniania wniosku możesz:
 wrócić do szczegółów wypełnianego wniosku,
 wrócić do poprzedniej strony,
 sprawdzić poprawność wprowadzanych danych.
Wszystkie te czynności możliwe są za pomocą przycisków nawigacyjnych, które znajdują się
zarówno na górze jak i na dole każdego ekranu.

Po wyborze odpowiedniego wniosku klikamy „zacznij wypełniać”

Ekran 0
Ekran przedstawia informację na temat ukończonych do tej pory kierunków studiów zakończonych
obroną pracy dyplomowej. Jeżeli nie ukończyłeś/aś dotychczas studiów zaznacz „nie”, jeżeli
natomiast ukończyłeś/aś zaznaczyć należy „tak” i wypełnić dane.

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 wpisana/wpisany na bieżący semestr w roku akademickim
2018/2019, należy w takim wypadku skontaktować się z dziekanatem.
Kiedy może wyświetlać się taki komunikat?
np. nie rozliczyłeś/aś poprzedniego semestru, masz sesję poprawkową

Ekran 2
Zostaniesz poproszony przez system o weryfikację swoich danych.
Jeśli wszystkie dane są poprawne zatwierdź guzikiem „DALEJ”.
Należy bezwzględnie sprawdzić ich poprawność. Jeżeli którakolwiek z danych uległa zmianie
należy bezzwłocznie skontaktować się z dziekanatem w celu uaktualnienia danych. Dalsze
wypełnianie wniosku będzie możliwe po migracji danych z USOS (migracja danych odbywa się 2
razy w ciągu doby o godzinie 8:00 oraz 18:00)

Ekran 3
Wybierz kryteria przyznania stypendium.

Ekran 4
Na tym ekranie system wskaże ranking, na podstawie którego pobrana jest i wskazana średnia
ocen z poprzedniego roku akademickiego.
Studencie!!! Zweryfikuj swoją średnią, jeżeli wg Twoich wyliczeń średnia nie jest zgodna prosimy o
pilny kontakt z Komisją Stypendialną

Jeżeli pojawi się komunikat o braku aktywnego rankingu zgłoś się do Komisji
Stypendialnej, dodamy średnią i będziesz mógł/mogła wypełnić wniosek

Ekran 5
Wskaż rodzaj wypełnianego wniosku.
Jeśli jesteś studentem Wyższej Szkoły Prawa na 3 semestrze lub wyższym zaznacz pierwszą opcję.
Jeśli studiowałeś/aś na innej uczelni i ubiegasz się o stypendium rozpoczynając studia w Wyższej
Szkole Prawa zaznacz opcję drugą.
Zatwierdź wybierając guzik „DALEJ”

Ekran 6
Ekran ten pojawi się tylko studentom, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2018/2019
na wyższym semestrze niż pierwszy.
Wprowadź średnią ocen i zatwierdź guzikiem „DALEJ”.
Średnia będzie weryfikowana przez Komisję Stypendialną.

Ekran 7
Wyświetli się tylko i wyłącznie wtedy, gdy przy wyborze podstawy przyznania stypendium (ekran
3) zaznaczysz wysoką średnią i osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia sportowe. Zostaniesz wtedy
poproszony o wybranie z listy osiągnięć w roku akademickim 2017/2018 oraz wskazać datę
uzyskania osiągnięcia, opisania oraz dołączenia dokumentów potwierdzających uzyskane
osiągnięcie.

Wniosek jest gotowy do zarejestrowania.
Przed jego zarejestrowaniem możesz:
1. sprawdzić poprawność wszystkich danych za pomocą przycisku nawigacyjnego „sprawdź”,
2. zobaczyć podgląd wniosku,
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”
3. Zarejestrować wniosek – zarejestrowanego wniosku nie można już modyfikować, jeżeli
jednak wiesz, że zarejestrowałeś/aś wniosek z błędami zgłoś ten fakt mailowo:
stypendia@prawowroclaw.edu.pl

Wydrukuj wniosek, podpisz i złóż do Komisji Stypendialnej

Po zarejestrowaniu wniosku przejdziesz do ekranu gdzie znajdują się wszystkie
informacje na jego temat.
UWAGA!!!!
ZAREJESTROWANIE WNIOSKU W USOS-web NIE WYSTARCZY!!!
WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ PODPISAĆ I ZŁOŻYĆ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
DO KOMISJI STYPENDIALNEJ.

Wydrukuj oświadczenie o niepopieraniu stypendium rektora na więcej niż jednym
kierunku, podpisz i złóż do Komisji Stypendialnej.

Po zakończeniu procedury na ekranie WNIOSKI wyświetli się oświadczenie i
wniosek jako złożone.

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT stypendia@prawowroclaw.edu.pl

