
Załącznik do zarządzenia nr 02/2016 

Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 28 stycznia 2016r. 

                          

 
Regulamin  

przyznawania stypendium „EXTRA” 
studentom kierunku Inżynieria środowiska  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu  

 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów 
„EXTRA”, zwanych dalej „stypendiami”, dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego 
stopnia kierunku Inżynieria środowiska w roku akademickim 2016/2017. 

§ 2 

Stypendia przyznaje się ze środków Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu                  
w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego. 

§ 3 

Liczba stypendiów przyznawanych w ramach studiów na kierunku Inżynieria środowiska 
wynosi:  
1) 40 stypendiów w pierwszym semestrze studiów ( w ramach limitu przyjęć na 1 rok),  
2) 20 stypendiów w drugim semestrze. 

§ 4  

1. Wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie. 
2. Stypendium przyznawane jest na okres od października do stycznia włącznie                         

oraz od marca do czerwca roku akademickiego 2016/2017 (po 4 miesiące). 
3. Łączny okres pobierania stypendium przez studenta, zwanego dalej stypendystą, nie 

może być dłuższy niż 8 miesięcy. 

§ 5  

1. Stypendium jest przyznawane przez Rektora PWSZ w Elblągu na zasadach określonych 
w § 7 i  § 8. 

2. Stypendia są przyznawane niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust.1 
ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym.  
 
 

II. Kryteria, tryb i zasady przyznawania stypendium 

§ 6  

Stypendium może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria 
środowiska prowadzonego w PWSZ w Elblągu,  który: 
1) rozpoczął studia w roku akademickim 2016/2017, 
2) studiuje wyłącznie na jednym kierunku studiów. 
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§ 7 

W pierwszym semestrze studiów stypendium otrzymuje 40 osób, które uzyskały najlepsze 
wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia (ustalone zgodnie z zasadami przyjęć 
określonymi w uchwale Senatu PWSZ w Elblągu Nr 24/2015 w sprawie warunków i trybu 
rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017) i złożyły ślubowanie, bez 
względu na liczbę przyjętych. 

§ 8 

W drugim semestrze studiów stypendium otrzymują studenci, którzy:  

1) uzyskali wpis na ten semestr w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów, 

2) uzyskali najlepsze średnie ocen w rankingu, o którym mowa w § 10. Średnia ocen 
obliczana jest jako średnia ważona i zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku. W 
obliczeniach brane są pod uwagę wszystkie oceny (w tym niedostateczne) uzyskane w 
semestrze pierwszym. Średnia ważona wyznaczana jest w następujący sposób: 

a) ocenę z każdego przedmiotu wchodzącego w skład podstawy obliczenia średniej 
wyrażonej mnoży się przez przypisaną przedmiotowi liczbę punktów ECTS, uzyskane 
wyniki dodaje się; 

b) wartość obliczoną w punkcie „a” dzieli się przez sumę punktów ECTS wszystkich 
przedmiotów, stanowiących podstawę ustalenia średniej. 

§ 9 

1. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta (załącznik nr 1), którego integralną 
częścią jest oświadczenie studenta o tym, że nie studiuje na innym kierunku studiów 
(załącznik nr 2). 

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Rektora poprzez dziekanat Instytutu 
Politechnicznego w terminach: 
a) stypendium w semestrze zimowym - do 10 października 2016 roku, 
b) stypendium w semestrze letnim - do 15 marca 2017 roku. 

3. Rektor przyznaje stypendium w ciągu tygodnia od upływu terminów określonych w ust. 2. 

§ 10 

1. Sporządza się listy rankingowe osób ubiegających się o stypendium w kolejności 
malejących wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym/średniej stypendialnej 
określonych zgodnie z § 7 i § 8, które są udostępniane studentom na tablicy ogłoszeń. 

2. Student może wnieść zastrzeżenia co do wyniku uzyskanego w rankingu stypendialnym,                 
o którym mowa w punkcie 1 w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia list 
rankingowych.  

§ 11 

1. Rektor przyznaje stypendia najlepszym studentom z listy rankingowej w ramach 
ustalonego limitu stypendiów określonych w § 3. 

2. W przypadku, kiedy kilku studentów uzyska równorzędne miejsce na liście rankingowej 
Rektor przydziela stypendium w oparciu o kryteria dodatkowe: 
1) średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły 

(nowa matura) lub na świadectwie dojrzałości (bez ocen maturalnych – stara matura),  
2) jeżeli powyższa procedura nadal nie pozwoli jednoznacznie przydzielić stypendiów 

Rektor może wprowadzić dodatkowe kryteria. 
3. W przypadku utraty prawa do otrzymywania stypendium, o którym mowa w § 15, listę 

stypendystów sporządza się ponownie z grona pozostałych studentów kierunku Inżynieria 
środowiska, według reguł podanych w niniejszym Regulaminie. 
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III. Wypłata stypendium 

§ 12 

Stypendium wypłaca się na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę. 

§ 13 

Stypendium za dany miesiąc wypłaca się do 10-tego dnia następnego miesiąca.  
 
 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 14 

Stypendysta jest zobowiązany do: 
1) pełnego wykorzystywania możliwości kształcenia oraz zdobywania wiedzy                            

i umiejętności, 
2) podania we wniosku, o którym mowa § 9 ust. 1, kompletnych i zgodnych ze stanem 

faktycznym informacji. 

§ 15 

Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium w następujących przypadkach: 
1) nieuczęszczania na wszystkie zajęcia dydaktyczne, nieobecność (usprawiedliwiona 

lub nieusprawiedliwiona) przekraczająca 1/5 liczby godzin dowolnej formy zajęć 
(wykład, ćwiczenia, laboratoria, projekty) z dowolnego przedmiotu ujętego                          
w programie studiów na danym semestrze jest podstawą do utraty stypendium; 

2) uzyskania zgody na urlop; 
3) uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów; 
4) zawieszenia w prawach studenta; 
5) rezygnacji ze studiów; 
6) stwierdzenia, że informacje podane przez studenta we wniosku, o którym mowa § 9 

ust. 1, są niekompletne lub niezgodne ze stanem faktycznym. 
 

§ 16 

 

Stypendysta, która utracił prawo do otrzymywania stypendium w myśl § 15 regulaminu, jest 
zobowiązany do jego zwrotu za okres, w którym stypendium to nie przysługiwało. 

 


