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REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
Z UCZELNIANEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI
1. Uczelnia posiada własny fundusz stypendialny na stypendia dla studentów i doktorantów.
Podstawą do przyznania stypendium są wyniki w nauce i efekty pracy organizacji, na
rzecz której prowadzi działalność student / doktorant.
2. O przyznaniu stypendium decyduje Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych
po zasięgnięciu opinii odpowiednio- Zarządu Samorządu Studentów/ Zarządu
Samorządu Doktorantów.
3. Stypendium może być przyznawane studentowi, który spełnia łącznie następujące
warunki:
1) uzyskał średnią ocen ze wszystkich egzaminów w wysokości co najmniej 3,00 (w roku
akademickim poprzedzającym decyzję o przyznaniu stypendium);
2) wykazał się osiągnięciami organizacyjnymi i pracą społeczną na rzecz organizacji
studenckich.
4. Stypendium może zostać przyznane również studentowi, który wykazał się:
1) uzyskał średnią ocen ze wszystkich egzaminów w wysokości co najmniej 3,00 (w
roku akademickim poprzedzającym decyzję o przyznaniu stypendium);
2) pracą w ramach wolontariatu lub działalnością społeczną na rzecz organizacji
o charakterze non-profit z zakresu medycyny, psychologii, rehabilitacji, geriatrii; a
także
w hospicjach, szpitalach i innych placówkach zdrowia, ośrodkach pomocy
społecznej itp. lub
3) osiągnięciami naukowymi, w szczególności: publikacjami naukowymi, czynnym
udziałem w konferencjach, zjazdach itp. w roku akademickim poprzedzającym
złożenie wniosku.
5. Stypendium może być przyznawane doktorantowi, który spełnia łącznie następujące
warunki:
1) na pierwszym roku – mieści się w grupie 20 % najwyżej ocenionych w
postępowaniu kwalifikacyjnym doktorantów, przyjętych na studia doktoranckie w
ramach Studium Doktoranckiego danego Wydziału i jednocześnie został wybrany
do
piastowania
funkcji
w Zarządzie Samorządu Doktorantów,
2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich wykazał się postępami w pracy
naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, wyrażonymi poprzez:
– opublikowanie w formie prac oryginalnych i doniesień naukowych (zjazdowych)
wyników dotyczących tematyki rozprawy doktorskiej,
– czynne uczestnictwo w zjazdach naukowych i liczbą wygłoszonych referatów
dotyczących tematyki rozprawy doktorskiej,
– szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną ocenioną na podstawie opinii
Kierownika Katedry/Zakładu,
– osiągnięcia organizacyjne i pracę społeczną na rzecz Zarządu Samorządu
Doktorantów.
6. Z wnioskiem o przyznanie stypendium skierowanym do Prorektora ds. DydaktycznoWychowawczych występuje Przewodniczący organizacji studenckiej lub osoba

ubiegająca się o stypendium na podstawie ust. 4. Do wniosku powinna być dołączona
dokumentacja potwierdzająca spełnienie przez studenta/doktoranta wymogów
określonych w ust. 3 lub 4 albo 5 oraz opinia Zarządu Samorządu Studentów /
Samorządu Doktorantów. Średnia ocen studenta winna zostać potwierdzona przez
pracownika
Dziekanatu.
Wnioski
należy
składać
w Biurze Obsługi Działalności Podstawowej do 30 sierpnia.
7. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia jest ograniczona do wysokości własnego
funduszu stypendialnego Uczelni. Stypendium może być przyznawane na rok
akademicki w wysokości 100-500 zł miesięcznie i wypłacane jest z góry do 5 dnia
każdego miesiąca od października do lipca na rachunek bankowy studenta/doktoranta,
na podstawie dyspozycji Sekcji Rekrutacji i Oceny Jakości Nauczania w Biurze Obsługi
Działalności Podstawowej.
8. Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych wstrzymuje wypłatę stypendium w
przypadku:
1) rezygnacji studenta/doktoranta ze studiów,
2) skreślenia z listy studentów/doktorantów,
3) wydania przez Komisję dyscyplinarną orzeczenia o wydaleniu z Uczelni,
4) zaniechania pracy na rzecz organizacji studenckich (w tym braku aktywności lub
efektów pracy),
5) wyczerpania środków uczelnianego funduszu stypendialnego.
9. Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych może wstrzymać wypłatę stypendium
w innych uzasadnionych przypadkach niż określone w pkt 8.

