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ZARZĄDZENIE NR 74/2012 

REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 30 września 2012 r. 
 
 

w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania  
stypendium rektora dla najlepszych studentów 

 
 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1. Zarządzenie określa  szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania                          
i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwanego dalej „stypendium”,  
w tym: 
1) szczegółowe kryteria i tryb udzielania stypendium; 
2) wzór wniosku o przyznanie stypendium wraz z wzorem oświadczenia o niepobieraniu 
świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów. 

 
§ 2. 1. O przyznanie stypendium może się ubiegać student Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Koninie nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 
2. Stypendium może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych                                                    

lub niestacjonarnych, który spełnił następujące warunki: 
1)  uzyskał w okresie zaliczonego poprzedniego roku studiów wysoką średnią ocen                             

nie niższą niż 4,0 klasyfikującą go wśród 10% najlepszych studentów na danym roku 
studiów i na wskazanym przez studenta kierunku studiów lub 

2)   uzyskał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w okresie od dnia 
rozpoczęcia studiów w PWSZ w Koninie do dnia 30 czerwca roku ubiegania się 
o stypendium. 

3. Za osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uważa się osiągnięcia 
określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia pkt 3. 

4. Za osiągnięcia artystyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 3, uważa się osiągnięcia 
określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia pkt 3. 

5. Za wysokie wyniki sportowe, o których mowa w ust. 2 pkt 3, uważa się wyniki 
określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia pkt 4. 
 

§ 3. 1. Student przedstawia wniosek o przyznanie stypendium, zwany dalej 
"wnioskiem", wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia studenta, rektorowi. 

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 
 

§ 4. 1. Wnioski ocenia się metodą punktową. Punkty przyznawane                                           
są za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen, 
zgodnie z opisem przyznawania punktów, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia. 

2. Przy ocenie wniosków nie są uwzględniane osiągnięcia, które były uprzednio 
podstawą przyznania stypendium. 

3. Po zakończeniu oceny wniosków ustala się ranking wniosków uszeregowany według 
największej liczby punktów stypendialnych. 
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§ 5. Stypendium wypłaca się na rachunek bankowy studenta lub na inny rachunek 
wskazany  przez studenta, ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa. 

 
§ 6. W przypadku wniosków o przyznanie stypendium na dany rok akademicki  student 

w terminie od dnia 1 października do dnia 25 października  przedstawia wniosek o przyznanie 
stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi jego osiągnięcia rektorowi. 
 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. 
 
 
 
 

 
 

REKTOR 
      /-/ prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak 

 
RADCA PRAWNY 
/-/Alicja Łukowska 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


