
 

 

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) 

wynosi w przypadku: 

 dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł, 

 dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł, 

 dopłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie 

realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty 

poniesienia kosztów przez wnioskodawcę. 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, 

gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. 

Od bieżącego roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II: 

1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie                   

w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - 

warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:  

o „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, 

o „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, 

o pilotażowy program „Aktywny samorząd”, 

2. wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby 

semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia 

rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one 

realizowane zgodnie z planem/programem studiów, 

3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez 

wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji 

realizatora programu, 

4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub 

akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby 

semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki                        

w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie 

semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn 

od niego niezależnych (np. stan zdrowia). 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” przewiduje możliwość refundacji kosztów poniesionych                       

w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku (czytaj rozdział VII programu). 

 


