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1 017229880 Inżynieria Środowiska 2 3 Aktywny 4,290 0,00 0,00 Nie § 22 ust. 1 r.p.m. 2) - niezaliczony kurs w sem. zimowy  2017/2018

2 017242183 Inżynieria Środowiska 2 3 Aktywny 4,170 0,00 0,00 Nie § 22 ust. 1 r.p.m. 2) - niezaliczony kurs w sem. zimowy  2017/2018

3 017242213 Inżynieria Środowiska 2 3 Aktywny 4,360 0,00 0,00 Nie § 22 ust. 1 r.p.m. 2) - niezaliczony kurs w sem. letnim  2017/2018

4 018211005 Inżynieria Środowiska 1 2 Aktywny 4,580 0,00 0,00 Nie § 21 ust. 5 r.p.m. - ponad rok od obrony

5 018221907 Inżynieria Środowiska 1 1 Urlop 4,680 0,00 0,00 Nie § 21 ust. 7 r.p.m. - pobieranie stypendium w trakcie I sem. studiów II stopnia
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1 016233073 Ochrona Środowiska 3 5 Aktywny 4,190 0,00 0,00 Nie § 22 ust. 2 r.p.m. - 4 ECTS deficytu
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1 018185108 Technologie Ochrony Środowiska 1 2 Aktywny 4,130 0,00 0,00 Nie § 21 ust. 5 r.p.m. - ponad rok od obrony

§3 ust. 2 zal. 3 do r.p.m. - Stypendium rektora może otrzymać osoba, która zajęła na liście rankingowej miejsce, które znajduje się w puli miejsc 

uprawniających do o trzymania  stypendium  ustalonej na  podstawie § 1.

§ 3 ust. 3 zal. 3 do r.p.m. - Średnia ocen uprawniająca do otrzymania punktów stypendialnych za średnią ocen, nie może być mniejsza niż 4,0. 

§ 3 ust. 4 zal. 3 do r.p.m. - Łączna ilość punktów stypendialnych uprawniająca do otrzymania stypendium rektora nie może być mniejsza niż 

10.suma punktów mniejsza niż 10 

§ 11 ust. 12 r.p.m. - Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 3 ust. 1 przyznawane są studentom wpisanym na bieżący semestr, z 

zastrzeżeniem ust. 13.

§ 21 ust. 5 r.p.m. - Student, który ukończył studia I stopnia, po przyjęciu na studia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra może 

otrzymywać stypendium rektora na pierwszym roku tych studiów, pod warunkiem ich rozpoczęcia nie później niż w rok od ukończenia studiów I 

stopnia, nie dłużej jednak niż przez trzy lata. Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia z ostatniego roku studiów I stopnia, a przypadku, gdy 

ostatni rok studiów trwał jeden semestr -osiągnięcia z tego semestru

§ 21 ust. 6 r.p.m. - Studentowi po ukończeniu jednego kierunku studiów stypendium rektora  nie przysługuje, za wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w ust. 5.

§ 21 ust. 7 r.p.m. - Na danym semestrze studiów stypendium rektor a można pobierać tylko raz.

§ 22 ust. 1 r.p.m. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student wpisany na semestr (§ 13,  ust. 12), który w poprzednim 

roku studiów spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:

1) był wpisany na semestr (zimowy oraz letni) – w  przypadku  gdy  w  poprzednim  roku studiów  student  w  jednym  lub  kilku  semestrach  

znajdował  się  na  urlopie  bądź studiował bez wpisu na semestr, warunek uznaje się za niespełniony;

2) zaliczył w terminie do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej wszystkie kursy, na które  został  zapisany  w  ciągu  roku studiów (także  

kursy,  które  powtarza,  kursy ogólnouczelniane oraz kursy dodatkowe, nie ujęte w programie studiów dla kierunku);

§ 22 ust. 2 r.p.m. - W przypadku gdy student po ukończeniu poprzedniego roku studiów posiadał deficyt punktów ECTS, stypendium rektora dla 

najlepszych studentów może zostać przyznane jeśli deficyt nie był wyższy niż 3 punkty ECTS.


