Załącznik nr 3

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA
NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
§1
1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium Rektora, może
otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym.
2. Stypendium Rektora jest przyznawane na wniosek studenta przez Rektora przy akceptacji
Komisji Stypendialnej.
3. Stypendium Rektora jest przyznawane na okres roku akademickiego z możliwością zmiany
wysokości stypendium, w zależności od przyznanej dotacji na kolejny rok budżetowy.
§2
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane w liczbie nie większej
niż 10% liczby studentów na jednym kierunku studiów.
§3
1. Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który:
 zaliczył w terminie rok studiów,
 uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen nie niższą niż 4,60 i zakwalifikował się do
grupy 10% najlepszych studentów swojego kierunku studiów.
2. Do średniej ocen wlicza się oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskiwanych
zaliczeń według zasady:
 uwzględnia się wszystkie oceny (w tym niedostateczne) uzyskane w poprzednim roku
studiów (w dwóch ostatnich semestrach nauczania), z przedmiotów kończących się
w sesjach egzaminacyjnych egzaminem lub zaliczeniem na ocenę,
 w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z przedmiotu (przedmiotów), do średniej
liczona jest suma wszystkich uzyskanych ocen, w tym ocen niedostatecznych, podzielona
przez liczbę wszystkich ocen,
 liczenie średniej ocen za przedmiot jest niedopuszczalne,
 student nie może wnioskować o przyznanie stypendium, jeżeli podstawą zaliczenia
semestru były oceny przepisane z innego kierunku studiów.
3. Do ustalenia grupy najlepszych studentów na kierunku studiów tworzy się listy rankingowe
na podstawie średnich ocen, w liczbie 10% najlepszych studentów + 5% osób rezerwowych.
4. Listy rankingowe są sporządzane przez właściwe organy i zatwierdzane przez Rektora
w nieprzekraczalnym terminie określonego przez Rektora wg schematu: numer albumu
studenta i średnia ocen za rok studiów.
5. Wnioski o stypendium Rektora za wysoką średnią ocen studenci w terminie określonym prze
Rektora na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu.
§4
1. Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może otrzymać student, który:

 zaliczył w terminie rok studiów,
 posiada szczególne osiągnięcia wskazane powyżej.
2. Wnioski o stypendium o których mowa w ust. 1 są składane na formularzu stanowiącym
załącznik do regulaminu, w terminie określonym przez Rektora odpowiednio:
 za osiągnięcia naukowe,
 za osiągnięcia artystyczne,
 za wybitne osiągnięcia sportowe we w spółzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym.
3. Rekomendowane wnioski wraz z uzasadnieniem są przekazywane do Rektora w terminie
określonym przez Rektora.
4. Liczba stypendiów, o których mowa w ust.1, stanowi nie więcej niż 1,0 % liczby studentów
danego kierunku studiów, z zachowaniem zasady określonej w § 1.
§5
Student skierowany na studia do innej uczelni w kraju lub za granicą, lub przebywający
na urlopie udzielonym przez dziekana nie traci uprawnień do stypendium Rektora.
§6
Liczbę studentów kierunku studiów, stanowiącą podstawę do określenia liczby
stypendiów na kierunku, ustala się zgodnie ze stanem na dzień 30 listopada roku akademickiego,
za który przyznawane jest stypendium (zgodnie z danymi przekazywanymi przez Uczelnię do
GUS oraz do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
§7
1. Wysokość stypendium Rektora ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem
samorządu studenckiego.
2. Stypendium Rektora przyznaje się w jednakowej wysokości, niezależnie od rodzaju
osiągnięć studenta.
3. Student może otrzymać stypendium zwiększone w przypadku:
 osiągnięcia najwyższej średniej na kierunku lub roku studiów,
 spełnienia łącznie warunków określonych w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1.
§8
1. Student może równocześnie otrzymywać stypendium Rektora dla najlepszych studentów
i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza
prawa studenta do innych form pomocy materialnej oraz do stypendium przyznawanego
przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze
środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
2. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na dany rok akademicki może być przyznane
studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym
roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został
przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
a) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
b) wybitne osiągnięcia w sporcie.
3. Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
oraz wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych
studentom, którego aktualny tekst jest dostępny na stronie internetowej MNiSW.
4. Z wnioskiem o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, przygotowanym przez studenta i
zaopiniowanym przez senat występuje do ministra Rektor.
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