Umowa dotyczącą dofinansowania kosztów studiów
podyplomowych, określa w szczególności:

Kontynuowanie nauki oraz studia
podyplomowe

nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych oraz
nazwę i adres organizatora tych studiów podyplomowych,
kwotę dofinansowania kosztów studiów podyplomowych
w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów
podyplomowych,
zobowiązanie do zwrotu dofinansowania kosztów studiów
podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania
studiów podyplomowych z winy bezrobotnego.
Dofinansowanie studiów podyplomowych umoŜliwia pogłębienie
wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu zwiększa
szanse na rynku pracy.

Jak uzyskać dofinansowanie?
złoŜyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek zawierający
informacje o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów
podyplomowych,
udokumentować, iŜ ukończenie studiów podyplomowych
zapewni uzyskanie pracy: przedstawiając pisemne
oświadczenie
przyszłego
pracodawcy
zawierające
propozycję zatrudnienia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Łodzi

Stypendium na podjęcie dalszej nauki
przysługuje bezrobotnemu zarejestrowanemu
w powiatowym urzędzie pracy, który:
jest bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych (tj. nie posiada
kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu
poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem
instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym
do wykonywania zawodu),
który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania
w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w: szkole
ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub
niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo
w szkole wyŜszej , gdzie studiuje w formie studiów
niestacjonarnych.
Starosta, na wniosek bezrobotnego, przyznaje stypendium
w wysokości 100% kwoty zasiłku wypłacane przez okres 12
miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
Z reguły stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest
przyznawane na okres 12 miesięcy, o ile starosta nie podejmie
decyzji o kontynuacji wypłacania stypendium do dnia ukończenia
nauki zgodnie z programem nauczania
W przypadku przerwania nauki, lub
bezrobotnego – stypendium nie przysługuje.

utraty

statusu

Podstawą otrzymania stypendium jest:
zaświadczenie
wydane
kontynuowanie nauki,

przez

szkołę,

potwierdzające

nie przekroczenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego
do świadczeń z pomocy społecznej.
Polepszenie sytuacji materialnej bezrobotnego w danym miesiącu
(np. praca sezonowa rodziców) spowoduje zawieszenie wypłaty
stypendium w tych miesiącach, co jednocześnie nie powoduje
wydłuŜenia okresu płatności tego stypendium na dalsze miesiące.

W przypadku jeŜeli osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie
w trakcie kontynuowania nauki, to przysługuje stypendium, ale
w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych od ostatniego dnia
miesiąca, w którym podjęto zatrudnienie, do czasu zakończenia
nauki.

Studia podyplomowe finansowane przez powiatowe
urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy
O dofinansowanie studiów podyplomowych moŜe starać się osoba,
która:
jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy
w powiatowym urzędzie pracy,
posiada wyŜsze wykształcenie pozwalające na podjęcie studiów
podyplomowych.
Starosta, na wniosek osoby zainteresowanej, moŜe sfinansować
z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych naleŜne
organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niŜ
w wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia.

