Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Administracji
Publicznej w Kielcach

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z
2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w porozumieniu z Samorządem Studenckim
WSAP Kielce, ustala się, co następuje:
§1
Regulamin świadczeń dla studentów, zwany dalej „Regulaminem”, określa:
1. Sposób ustalania wysokości świadczeń dla studentów, tj. stypendium socjalnego, stypendium dla
osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora;
2. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania świadczeń
3. Sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta;
4. Tryb powoływania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej.
§2
1. Świadczenia, o których mowa w § 1. ust.1., może otrzymywać student studiów niestacjonarnych
WSAP Kielce, który spełnia warunki określone w ustawie oraz w niniejszym Regulaminie.
2. Świadczenia dla studentów, o których mowa w § 1 ust. 1., są przyznawane ze środków finansowych
przyznanych WSAP Kielce przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w formie dotacji
podmiotowej.
3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, stanowią fundusz stypendialny w uczelni.
4. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu stypendialnego pozostają
w funduszu stypendialnym na rok następny.
§3
1. W porozumieniu z Samorządem Studenckim WSAP Kielce rektor dokonuje podziału dotacji ze
środków finansowych, o których mowa w § 2. ust. 3. według następujących zasad ogólnych:
1.1 stypendium rektora przyznaje się studentom, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce,
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w liczbie beneficjentów stanowiącej nie więcej niż
10% studentów na kierunku studiów,
1.2. na stypendia rektora przeznacza się nie więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie
w danym roku na stypendia socjalne, stypendia rektora oraz zapomogi;
§4
1. Student WSAP Kielce może ubiegać się o:

1) stypendium socjalne;
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3) zapomogę;
4) stypendium rektora;
5) stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (za pośrednictwem rektora) dla
studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami, lub
znaczącymi osiągnięciami sportowymi
6) stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
7) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną
niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.
2. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendium ministra zawarte
w ust. 1. punkt 5), rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę stypendiów
przyznanych studentom, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie
określa rozporządzenie ministra.
3. Stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt ust. 6) i 7), są przyznawane na zasadach określonych
w ustawie i odrębnych przepisach.
§5
Stypendium jest przyznawane na semestr (5 miesięcy) począwszy od miesiąca października do lutego
oraz od miesiąca marca do lipca.
§6
Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora:
przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
§7
1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium
socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym,
wskazanym przez niego kierunku studiów.
2. Stypendia wskazane w ust. 1. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli
ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się również wobec osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za
granicą.

§8
1. W przypadku gdy niepełnosprawność studenta powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu
zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym
kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
§9
1. W celu ustalenia dopuszczalnego okresu pobierania świadczeń, student obowiązany jest
poinformować uczelnię o studiach odbytych lub odbywanych do dnia złożenia wniosku o przyznanie
świadczenia, w tym studiach ukończonych, przerwanych, ponownie podjętych, długości ich trwania,
uczelni, na których były lub są odbywane, bez względu na poziom studiów.
2. Okres ten biegnie od momentu rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, a w przypadku przerwania
studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu powinno być kontynuowane (okresy
studiowania sumują się).
3. Informację wskazaną w ust. 1. student składa wraz z wnioskiem o przyznanie danego świadczenia.
4. Student ubiegający się o którekolwiek ze świadczeń, o których mowa w § 4 albo otrzymujący takie
świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa
do świadczenia.
5. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w § 4. wygasa z ostatnim dniem miesiąca,
w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu:
1) uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa § 7 ust. 2.
2) został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie;
3) upływu okresu, o którym mowa w§ 6.
6. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, o którym mowa w ust. 5, następuje w drodze decyzji
administracyjnej wydanej przez rektora.
§ 10
1. Student zarejestrowany na kolejny semestr studiów na zasadzie wpisu warunkowego,
powtarzający zajęcia może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób
niepełnosprawnych i zapomogę na zasadach ogólnych określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Student, który w trakcie roku akademickiego/semestru przenosi się na inny kierunek studiów, traci
prawo do otrzymywania stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na
poprzednim kierunku studiów.
3. Wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
student przeniósł się na inny kierunek studiów. Decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim
dniem miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie na nowy kierunek.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, student może się ubiegać o stypendium socjalne
i stypendium dla osób niepełnosprawnych na nowym kierunku studiów.

§ 11
1. Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium
specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.
2. Student, który po przyznaniu mu stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych lub zapomogi, otrzymał zgodę na urlop, traci prawo do pobierania tych
świadczeń od miesiąca następnego po otrzymaniu zgody na urlop.
3. W przypadku uzyskania prawa do urlopu w trakcie roku akademickiego stypendium przestaje być
wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student uzyskał zgodę na urlop.
4. Jeżeli powrót studenta z urlopu od zajęć następuje w tym samym semestrze, w którym student
korzysta z urlopu, wypłata świadczeń, o których mowa w ust. 1, do których student nabył prawo
przed udzieleniem urlopu, zostaje wznowiona w takiej samej wysokości, w jakiej była przyznana, nie
dłużej jednak niż do końca okresu, na który zostały przyznane. Rektor powiadamia niezwłocznie
studenta o wznowieniu wypłaty danego świadczenia.
§ 12
1. Student traci prawo do świadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli:
1) został skreślony z listy studentów w przypadkach określonych w obowiązującym w Regulaminie
studiów wyższych;
2) został zawieszony w prawach studenta, w szczególności prawomocnym orzeczeniem komisji
dyscyplinarnej albo przez rektora do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną;
3) ukończył studia przed terminem określonym w programie studiów;
4) przeniósł się na inną uczelnię;
5) uzyskał świadczenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4 na podstawie nieprawdziwych danych;
6) przebywa na urlopie od zajęć;
§ 13
1. Do postępowań w sprawach przyznawania świadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4 stosuje
się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksem postępowania administracyjnego ( Dz. U. z
2018 r. poz. 2096 z późn. zm) zwanym dalej KPA.
2. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych , stypendium rektora i zapomoga są
przyznawane na wniosek studenta przez Komisję stypendialną.
3. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie danego świadczenia następuje po złożeniu w Dziekanacie
prawidłowo wypełnionego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Po rozpatrzeniu
wniosku student otrzyma decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania świadczenia, o które się
ubiegał.

§ 14
1. Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń na dany semestr ustala Rektor. Terminy te
podawane są do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty w WSAP.
2. Wniosek o przyznanie danego świadczenia wraz z pełną dokumentacją może zostać złożony przez
studenta w trakcie semestru zimowego, letniego, również po upływie terminów, o których mowa w
ust. 1 z zastrzeżeniem ust 3 i 5.
3. W sytuacji złożenia wniosku wraz z pełną dokumentacją po terminie ustalenie świadczenia
następuje od miesiąca w którym wniosek został złożony prawidłowo bez możliwości wyrównania za
poprzednie miesiące.
4. Przepisy ust 3 stosuje się odpowiednio w sytuacji gdy w trakcie semestru sytuacja materialna
studenta uległa zmianie i student ubiega się o stypendium socjalne jak również, gdy w trakcie trwania
semestru otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
albo orzeczenie zgodnie z zapisem art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn.
zm.) uprawniające go do starania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych.
5. W przypadku złożenia wniosku o stypendium o którym mowa w § 4 pkt. 1 pkt. 1-3 po terminie
Komisja stypendialna może odmówić przyznania studentowi stypendium jeśli środki finansowe na
świadczenia zostały już rozdysponowane pomimo spełnienia przez studenta kryteriów, które
uprawniały go do otrzymania takiego świadczenia. Rektor może odmówić przyznania świadczenia
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 4 jeżeli przyznanie stypendium może skutkować przekroczeniem
liczby stypendiów przyznanych na danym kierunku studiów.
6. Świadczenie o którym mowa w § 4 ust 1 pkt. 1,2 i 4 przysługuje nie wcześniej niż od miesiąca
w którym został złożony prawidłowo wypełniony wniosek wraz z pełną dokumentacją.

§ 15
1. Uczelnianą Komisję Stypendialna i Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor na okres
roku akademickiego.
2. W skład UKS wchodzą:
1) prorektor do spraw studenckich – jako przewodniczący,
2) przedstawiciele studentów– wskazani przez właściwy organ Samorządu Studentów,
3) pracownik lub pracownicy dziekanatu wskazani przez Rektora
3. Przedstawiciele studentów stanowią większość składu UKS
4. Członek UKS nie może być jednocześnie członkiem OKS.
5. W skład OKS wchodzą:
1) pełnomocnik Rektora– jako przewodniczący
2) przedstawiciele studentów wskazani przez właściwy organ Samorządu Studentów
3) pracownik lub pracownicy wskazani przez rektora.
6. UKS i OKS obradują na posiedzeniach.
7. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków
obecnych na posiedzeniu. Czynności, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie
dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez członka
dokonującego tych czynności.
§ 16
1. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w§ 4 ust. 1 pkt. 1-4 oraz odmowa jego przyznania
następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Do decyzji podjętych przez Rektora, UKS i OKS stosuje się przepisy KPA oraz przepisy o zaskarżaniu
decyzji do sądu administracyjnego.
3. Doręczenie decyzji Rektora lub Komisji stypendialnej następuje:
1) Za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2. pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm)
lub
2) na piśmie za pokwitowaniem przez studenta w jednostce organizacyjnej mającej w zakresie
obowiązków prowadzenie spraw dotyczących świadczeń socjalnych.
3) lub w inny sposób przewidziany przepisami KPA.

§ 17
1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta.
3. Wydrukowany i podpisany wniosek student składa w Dziekanacie w terminie wyznaczonym przez
Rektora na dany semestr. Wzór wniosku jest dostępny na stronie uczelni.
4. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 2 student składa oświadczenie o dochodach oraz
dokumenty potwierdzające skład rodziny studenta oraz sytuację dochodową studenta i rodziny
studenta. Szczegółowy wykaz dokumentów udostępnia się na stronie internetowej uczelni.
5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania
stypendium socjalnego studentowi, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej, jeżeli nie
dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy
społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.
6. W wyjątkowych sytuacjach Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna
może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do
wniosku o przyznanie stypendium, socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji
dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione oraz student udokumentował źródła
utrzymania rodziny.
7. Student ubiegający się w danym roku akademickim o stypendium socjalne na kolejny semestr jest
zobowiązany do złożenia wniosku, przy czym:
1) student u którego wystąpiły zmiany mające wpływ na prawo do stypendium socjalnego składa
nowy wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą te zmiany;
2) student, u którego nie wystąpiły zmiany mające wpływ na prawo do stypendium socjalnego składa
wniosek "kontynuacja".
8. Obowiązek złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wraz
z pełną dokumentacją spoczywa na studencie.
9. Student ponosi pełną odpowiedzialność za wiarygodność informacji i danych podanych we
wniosku oraz załączonych dokumentów.
Stypendium socjalne
§ 18
1. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu netto
przypadającego na członka rodziny studenta.

2. Za podstawę do ustalenia dochodu o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się wysokość dochodu
studenta i rodziny studenta osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego.
3. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody
roczne studenta i rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w roku
kalendarzowym oraz liczbę osób w rodzinie studenta.
4. Szczegółowe zasady ustalania dochodu o którym mowa w ust. 1 zostały określone w ustawie oraz
ustawie o świadczeniach rodzinnych.
5. We wniosku o przyznanie stypendium socjalnego student wpisuje stan członków rodziny aktualny
na dzień składania wniosku. Student jest obowiązany do aktualizowania składu rodziny zarówno
przed przyznaniem stypendium jak i w trakcie jego pobierania.
§ 19
1. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala na dany semestr progi dochodowości na
osobę w rodzinie studenta oraz wysokość stypendium socjalnego w poszczególnych progach
dochodowości z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.
2. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o
stypendium socjalne, nie może być :
1) mniejsza niż 1,30 kwoty określonej w art. 8. Ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o
pomocy społecznej z uwzględnieniem art. 9 niniejszej ustawy.
2) większa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych.
3. Wysokość miesięcznego dochodu może być ustalona przez Rektora na semestr lub rok akademicki.
4. Udokumentowanie sytuacji materialnej należy do studenta. Szczegółowy wykaz dokumentów
znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
5. Uzyskanie przez studenta prawa do świadczeń poprzez przedstawienie nieprawdziwych danych,
przerobionych, podrobionych lub nieważnych dokumentów, zmian w dochodach lub składzie rodziny
nie zgłoszonych w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zdarzenia skutkuje pozbawieniem prawa
do świadczeń i zwrotem otrzymanych środków w całości na rzecz funduszu pomocy materialnej.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
§20
1.
1)
2)
3)

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student posiadający:
orzeczenie o niepełnosprawności
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
orzeczenie o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( Dz. U. z
2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

2. Stypendium o którym mowa w ust 1 przyznawane jest na wniosek studenta.
3. Wraz ze złożeniem wniosku student jest zobowiązany złożyć orzeczenie o którym mowa w
ust. 1 .

4. Student ubiegający się o stypendium na kolejny semestr zobowiązany jest złożyć nowy
wniosek bez konieczności składania orzeczenia, chyba że orzeczenie zostało wydane na czas
określony i utraciło ważność.
5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 prawo do stypendium ustala się do miesiąca w którym
upływa termin ważności orzeczenia.
6. W przypadku utraty ważności orzeczenia i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub
stopnia niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia prawo do
stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia,
jeżeli student spełnia warunki uprawniające do otrzymania tego stypendium oraz złożył
wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca
od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia.
7. W przypadku o którym mowa w ust 6 student zobowiązany jest do złożenia nowego wniosku
o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.
8. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wysokość stypendium dla osób
niepełnosprawnych.
9. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest zróżnicowana w zależności od
stopnia niepełnosprawności.
Zapomoga
§21
1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
2. Trudna sytuacja losowa może być spowodowana w szczególności: zdarzeniem losowym, tj.
nieszczęśliwym wypadkiem, ciężką chorobą studenta, śmiercią lub chorobą członka rodziny
studenta, klęską żywiołową, urodzeniem dziecka, innym zdarzeniem, na skutek którego
student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
3. Zapomogę przyznaje się na udokumentowany i uzasadniony wniosek studenta.
4. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.
5. Wniosek o zapomogę należy składać niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 6
miesięcy od daty zdarzenia lub ustania skutków zdarzenia uprawniającego do przyznania
świadczenia.
6. Z powodu tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę z wyjątkiem
sytuacji spowodowanej ciężką i przewlekłą chorobą studenta lub członka jego najbliższej
rodziny.
7. Wysokość zapomogi jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku.
Stypendium Rektora
§22
1. Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce,
osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co
najmniej na poziomie krajowym.
2. Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia
egzaminu maturalnego który jest:
1) Laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
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1)
2)

2) Medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie o którym mowa w przepisach o sporcie.
Stypendium Rektora, o którym mowa w ust 1 otrzymuje student, który, znajduje się na
odpowiednim miejscu rankingowym oraz spełni odpowiednio następujące warunki:
1) zaliczy co najmniej pierwszy rok studiów
2) zostanie zarejestrowany na kolejny rok studiów
Student o którym mowa w ust 1. kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów
może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora na każdym z tych kierunków przy czym
stypendium rektora może otrzymać tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku
studiów.
O stypendium rektora o którym mowa w ust. 1, może ubiegać się student skierowany na
powtarzanie zajęć w następnym roku akademickim.
Student, który w roku studiów, na podstawie którego ustalane jest prawo do stypendium
rektora, został zarejestrowany na kolejny semestr z długiem dopuszczalnym oraz student,
który w poprzednim roku akademickim przebywał na urlopie od zajęć nie może się ubiegać o
przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1 w danym roku akademickim, z
uwzględnieniem ust. 7 i 8.
Student, który uzyskał zgodę na urlop od zajęć, może ubiegać się o przyznanie stypendium
rektora o którym mowa w ust. 1 pod warunkiem złożenia wniosku przed rozpoczęciem
urlopu od zajęć w obowiązujących terminach.
O przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1 może ubiegać się również
student, który poprzedni rok studiów zaliczył w różnych latach akademickich, np. w sytuacji
korzystania z urlopu długoterminowego.
Student ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia, który nie złożył pracy dyplomowej
w terminie określonym w Regulaminie studiów i otrzymał zgodę na przedłużenie terminu
zaliczenia pracy dyplomowej oraz zaliczenia semestru nie może ubiegać się o przyznanie
stypendium rektora.
Stypendium rektora przyznaje się na wniosek studenta na semestr.
Student jest zobowiązany potwierdzić okoliczności na które powołuje się we wniosku o
przyznanie stypendium rektora, podać średnią ocen uzyskaną za poprzedni rok studiów, i jeśli
na takie się powołuje, informacje dotyczące odpowiednio osiągnięć naukowych lub
artystycznych lub osiągnięć sportowych.
Za wyróżniające wyniki w nauce uważa się wysoką średnią, równą co najmniej 4,499 lub
wyższą.
Średnia o której mowa ustala się do 3 miejsc po przecinku z zaokrągleniem w górę.
Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10 % studentów uczelni.
Student o którym mowa w ust 1 i 2 ubiegający się w danym roku akademickim o przyznanie
stypendium rektora na kolejny semestr obowiązany jest ponownie złożyć wniosek
z uwzględnieniem:
Student, którego informacje podane we wniosku w poprzednim semestrze w danym roku
akademickim nie uległy zmianie składa wniosek- kontynuacja
Student, którego informacje podane we wniosku w poprzednim semestrze w danym roku
akademickim uległy zmianie składa nowy wniosek.

