Załącznik do ZW 37/2019

Regulamin przyznawania studentom stypendiów za wyniki w nauce
z własnego funduszu na stypendia Politechniki Wrocławskiej
§1
Stypendia za wyniki w nauce z własnego funduszu na stypendia Politechniki Wrocławskiej,
zwane dalej „stypendiami”, mogą być przyznawane, zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym regulaminie, studentom Politechniki Wrocławskiej wszystkich form i profili
studiów pierwszego i drugiego stopnia.
§2
1. Stypendia mogą być przyznawane niezależnie od innych stypendiów i świadczeń
otrzymanych przez studenta.
2. Student spełniający warunki niniejszego regulaminu może w każdym semestrze otrzymać
stypendium.
3. Stypendium przyznawane jest jednorazowo na okres jednego semestru w czterech
kategoriach, w kwotach: 800, 1600, 2400, 3200 zł na semestr.
§3
Stypendium może być przyznane każdemu studentowi, który wzorowo wypełnia obowiązki
studenta określone w Regulaminie Studiów Wyższych w Politechnice Wrocławskiej i który
w odniesieniu do semestru poprzedzającego złożenie wniosku posiada osiągnięcia naukowe
i wykazał się aktywnością naukową (za osiągnięcie naukowe i aktywność naukową uważa się
w szczególności: pracę w kole naukowym, pracę naukową, udział w pracach naukowobadawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym
z zagranicznymi, publikacje, dzieła artystyczne, opracowania, referaty, aktywny udział w
konferencjach naukowych, konkursach, festiwalach i olimpiadach, studia według
indywidualnego programu studiów).
§4
Wniosek o przyznanie stypendium, określony zarządzeniem wewnętrznym Rektora, składa
się internetowo poprzez aplikację Edukacja.CL. Złożony wniosek należy wydrukować i po
zaopiniowaniu oraz potwierdzeniu wymienionych w nim osiągnięć przez dziekana, opiekuna
koła naukowego, pracownika badawczego, badawczo-dydaktycznego lub dydaktycznego
Uczelni, dostarczyć do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów. Wniosek jest
prawidłowo złożony, gdy zawiera co najmniej jedną opinię i potwierdzenie wszystkich
wypisanych osiągnięć i aktywności naukowej.
§5
1. Rektor powołuje na dany rok akademicki Komisję ds. Stypendiów z Własnego Funduszu
na Stypendia Politechniki Wrocławskiej dla Studentów, zwaną dalej „Komisją”, oraz
ustala termin składania wniosków o stypendium w danym roku akademickim i liczbę
stypendiów, które mogą zostać przyznane łącznie w semestrze zimowym i letnim.
2. W skład Komisji wchodzą: Prorektor ds. Studenckich jako przewodniczący, pracownik
Uczelni oraz przedstawiciel Zarządu Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej.
3. Członkowie Komisji nie mogą być opiniodawcami składanych wniosków.
§6
1. Stypendia przyznaje Komisja.
2. Komisja rozstrzyga przyznanie stypendiów bezwzględną większością głosów.
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3. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne.
4. Dziekan i student zostają poinformowani o przyznaniu stypendium w formie pisemnej.
§7
Listę do wypłaty stypendiów przygotowuje Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów
i Doktorantów, a zatwierdza Prorektor ds. Studenckich.
§8
Wypłata przyznanego stypendium następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany
przez studenta, w terminie wypłaty stypendiów przyjętych w Uczelni.
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