
Kielce, dnia 26.03.2020 r.

Szanowni Państwo Studenci

                              

 WSEPiNM w Kielcach

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 25

marca  2020  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  czasowego  ograniczenia

funkcjonowania niektórych podmiotów systemów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z

zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  uprzejmie  informuję,  że

komisje  stypendialne  WSEPiNM  w  Kielcach,  pomimo  nadzwyczajnej  sytuacji  rozpatrują

wnioski dot. świadczeń dla studentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W tym szczególnie  trudnym okresie,  zwracam się z  uprzejmą prośbą o składanie

wniosków o zapomogi, w tym losowe także za pomocą środków komunikacji elektronicznej

na adres:  monika.szafraniec@wsepinm.edu.pl  

Jednocześnie  informuję,  że  epidemia  wywiera  znaczne  skutki  ekonomiczne

także  dla  naszych  studentów.  W  związku  z  tym,  zgodnie  z  informacją  MNiSW

wydziałowe komisje stypendialne przyznają zapomogę w sytuacjach, gdy utrata przez

studenta  lub  członka  jego  rodziny  źródła  dochodu  została  spowodowana

ograniczeniami  w  funkcjonowaniu  pracodawców związanymi  z  sytuacją  zagrożenia

epidemicznego. Analogicznie traktuje się działalność gospodarczą prowadzona przez

studenta  oraz  właściwe  przedstawienie  (udokumentowanie)  pogorszenia  sytuacji

materialnej studenta w tym kontekście.

                                                                                       Z poważaniem:

                                                                                 Prorektor ds. Dydaktyki

                                                                                   dr Krzysztof Wątorek
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