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ROZPOCZĘCIE PRACY
Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH (1) a następnie WNIOSKI (2)
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WNIOSEK O ZAPOMOGĘ – Ekran 0
Przy Wniosku o zapomogę należy kliknąć zacznij wypełniać (3). Na ekranie 0 widoczne będą kierunki studiów podejmowane
na Politechnice Białostockiej. Tu należy również podać informacje o pozostałych studiowanych lub ukończonych kierunkach,
klikając dodaj (4).
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WNIOSEK O ZAPOMOGĘ – INNE KIERUNKI STUDIÓW
Jeżeli studiujesz/studiowałeś tylko na Politechnice Białostockiej, należy zaznaczyć Potwierdzam, że powyższe dane są
zgodne ze stanem faktycznym (6) i kliknąć DALEJ (7).
W przeciwnym wypadku dodatkowo w polu Wyszukaj należy wpisać fragment lub pełną nazwę uczelni, wybrać ją z listy
poniżej, wpisać kierunek, zaznaczyć poziom oraz status i podać daty (5). Jeżeli jest więcej ukończonych lub studiowanych
kierunków poza Politechniką Białostocką, operację należy powtarzać aż do uwzględnienia wszystkich (4).
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WNIOSEK O ZAPOMOGĘ – Ekran 1 i 2 – WERYFIKACJA DANYCH
Na ekranie 1 wybieramy kierunek, na którym ubiegamy
się o stypendium (jeżeli jest tylko jeden, wybór jest
automatyczny) (8).

Na ekranie 2 należy zweryfikować dane osobowe oraz ewentualnie
poprosić dziekanat o ich poprawę bądź uzupełnienie (9).
W przypadku braku nr konta, należy kliknąć ustaw (przeniesienie do
zakładki DLA STUDENTÓW – stypendia – konto bankowe studenta).
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WNIOSEK O ZAPOMOGĘ – Ekran 3 i 4
Na ekranie 3 należy podać powód prośby o zapomogę (10).
Konieczne jest też wpisanie wyczerpującego uzasadnienia
(minimum 300 znaków) (11) oraz daty zdarzenia (12).
Na ekranie 4 należy załączyć dokumenty potwierdzające
trudną sytuację życiową (w formacie pdf) (13).
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WNIOSEK O ZAPOMOGĘ
Jeżeli chcemy poprawić dane na poprzednich
ekranach wniosku, należy kliknąć WRÓĆ (14).
Ostatni krok to zarejestrowanie wniosku (15).
Po rejestracji nie można już nic zmienić, chyba
że wniosek zostanie cofnięty do poprawy lub
uzupełnienia przez koordynatora.
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Jeżeli wniosek nie jest zarejestrowany, w każdej
chwili można go zapisać (16) i w dowolnym
momencie kontynuować wypełnianie (17).
Wniosek po zarejestrowaniu wydrukuj, podpisz
i przynieś do dziekanatu wraz ze wszystkimi
załącznikami (18).
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WNIOSEK O ZAPOMOGĘ
W zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI należy regularnie sprawdzać, czy wniosek nie został odesłany przez koordynatora do
poprawy bądź uzupełnienia (19).

UWAGA! Masz 7 dni na
dostarczenie brakujących
dokumentów!
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W szczegółach wniosku (20) (na dole) będzie widoczna historia zmian stanów wniosku, w tym komentarz od koordynatora (21).
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Następnie należy kliknąć popraw (22). Wniosek otworzy się ponownie na ekranie 0, klikając DALEJ (23) należy przejść do
odpowiedniego ekranu i poprawić zgodnie ze wskazówkami koordynatora. Na koniec ponownie trzeba zarejestrować wniosek (15).
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