
Zarządzenie Nr 31/2019
 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
z dnia 9 października 2019r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Szczegółowego regulaminu świadczeń 

dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
 

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

W Szczegółowym regulaminie świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr 28/2019 z dnia 18 września 2019r. w sprawie 

wprowadzenia Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2.  Stypendium rektora może otrzymywać student, który: 

1) zaliczył poprzedni semestr studiów w terminie przewidzianym w organizacji roku 

akademickiego  (najpóźniej w sesji poprawkowej), ogłaszanej zarządzeniem Rektora 

i spełnił w semestrze tym co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) uzyskał za poprzedni semestr studiów wyróżniające wyniki w nauce w postaci 

wysokiej średniej ocen; 

b) posiada osiągnięcia naukowe 

c) posiada osiągnięcia artystyczne; 

d) uzyskał osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 

krajowym. 

2) został przyjęty na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, rozpoczynających się                 

w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia i spełnia kryteria 

określone odpowiednio w ust. 2 pkt 1 na ostatnim semestrze studiów pierwszego 

stopnia.  

3. W przypadku stypendium przyznawanego z tytułów, o których mowa w ust.  2 pkt 1 lit. 

b)-d) to samo osiągnięcie może być podstawą do przyznania stypendium tylko raz.”; 
 

2) § 7 ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1 b)-d) dokumenty potwierdzające osiągnięcia 

naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 

krajowym,”; 
 

3) § 7 ust. 10 pkt 9 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b/ w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b)- d) - sumie punktów, na którą 

składają się: średnia ocen oraz liczba punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 

sportowe wykazana w tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.            

W przypadku uzyskania więcej niż jednego osiągnięcia w danej kategorii, do sumy 

punktów zalicza się jedno osiągnięcie o najwyższym współczynniku. Punkty uzyskane 

w poszczególnych kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej, podlegają 

sumowaniu.”; 
 

4) załącznik nr 4 do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 



5) załącznik nr 4a do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

 

§ 2 

Stypendium rektora w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 przyznaje się na 

podstawie osiągnięć określonych w § 7 ust. 2 Szczegółowego regulaminu świadczeń dla 

studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, uzyskanych przez cały rok 

akademicki 2018/2019. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 

Rektor 
 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 
 
 


