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        Załącznik do ZW …./2014 

 

 

 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych z własnego funduszu 

stypendialnego Politechniki Wrocławskiej dla studentów 
 

§ 1 

Stypendia naukowe mogą być przyznawane, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie, studentom Politechniki Wrocławskiej wszystkich typów i rodzajów studiów 

wymienionych w Statucie Uczelni, minimum trzysemestralnych.  

 

§ 2 

Stypendia naukowe są przyznawane z własnego funduszu stypendialnego Uczelni, który 

tworzy się z odpisu środków na działalność dydaktyczną oraz wpłat od osób fizycznych 

i prawnych przeznaczonych na ten fundusz (§ 16 Regulaminu zasad gospodarki finansowej           

w Politechnice Wrocławskiej). 

 

§ 3 

Stypendium naukowe może być przyznane niezależnie od innych stypendiów. Stypendium 

naukowe może być przyznane wielokrotnie. 

 

§ 4 

Liczbę i wysokość stypendiów w danym roku ustala Rektor, biorąc pod uwagę możliwości 

finansowe Uczelni. 

 

§ 5 

Stypendium naukowe przyznawane jest na okres jednego semestru – w wysokości od 800 

 do 3.200 zł i wypłacane w dwóch transzach. 

 

 

§ 6 

Stypendium naukowe może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące 

wymagania: 

 

1. uzyskał wpis na semestr; 

2. posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową, przy czym  

za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się, w szczególności: pracę w 

kole naukowym, pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę 

naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi, 

publikacje, dzieła artystyczne, opracowania, referaty, udział w konferencjach 

naukowych, konkursach, festiwalach i olimpiadach, studia według indywidualnego 

programu studiów, studia równoległe na drugim kierunku studiów oraz praktyki, 

studia w ramach międzynarodowych programów wymian studenckich, studia  

w ramach krajowych programów wymiany studentów m.in.: „MOSTECH”, staże lub 

ukończone kursy nie objęte programem studiów, certyfikaty potwierdzające 

znajomość języków obcych wystawione przez inne placówki niż uczelnie; 

3. wyróżnia się w działalności w samorządzie studenckim lub w uczelnianych 

organizacjach studenckich; 

4. wzorowo wypełnia obowiązki studenta określone w Regulaminie Studiów. 
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§ 7 

Wnioski, uprzednio założone w Edukacji_Cl (wraz z uzasadnieniami), o przyznanie 

stypendiów naukowych studenci składają do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów  

i Doktorantów, po zaopiniowaniu przez dziekanów, dyrektorów Zamiejscowych Ośrodków 

Dydaktycznych, opiekunów kół naukowych, zarząd uczelniany samorządu studenckiego, 

zarządy organizacji uczelnianych i społecznych, oraz członków Komisji ds. Specjalnych 

Stypendiów Naukowych określone w § 8 – w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. 

 

§ 8 

Stypendia przyznaje, powołana przez Rektora, Komisja ds. Specjalnych Stypendiów 

Naukowych pod przewodnictwem Prorektora ds. Studenckich z udziałem przedstawiciela 

organu zarządzającego samorządu studenckiego na szczeblu Uczelni. 

 

Decyzję o przyznaniu stypendium Komisja podejmuje większością głosów. 

 

W przypadku nie przyznania stypendium istnieje możliwość ponownego ubiegania się  

o stypendium w kolejnym semestrze. 

 

§ 9 

Opiniodawca oraz student zostaną poinformowani o przyznaniu stypendium na piśmie. 

 

§ 10 

Listę do wypłaty stypendiów przygotowuje Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów  

i Doktorantów, a zatwierdza  Prorektor ds. Studenckich. 

 

§ 11 

Stypendium przekazuje się na rachunek bankowy stypendysty, w dwóch ratach w semestrze, 

w terminach wypłat stypendiów przyjętych w Uczelni. 


