FAQ – stypendium rektora dla najlepszych studentów
1. Kto może ubiegać się o stypendium rektora?
O stypendium rektora może ubiegać się student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym.
2. Czy student pierwszego roku może ubiegać się o stypendium rektora?
Tak, jeżeli został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego
oraz jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
3. Czy absolwent studiów pierwszego stopnia może ubiegać się o stypendium rektora?
Tak, ale w przypadku gdy rozpoczął studia drugiego stopnia w terminie 12 miesięcy
od ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz spełnił kryteria określone w pytaniu 1
na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
4. Czy osoba posiadająca tytuł magistra może wnioskować o stypendium rektora?
Nie. Uzyskanie tytułu magistra zamyka drogę do ubiegania się o świadczenia pomocy
materialnej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
5. Co muszę zrobić aby otrzymać stypendium rektora?
• Należy spełnić przesłanki określone w art. 181 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz kryteria szczegółowe określone w Regulaminie pomocy materialnej
obowiązującym w WSKSiM;
• należy złożyć wniosek o stypendium wraz z udokumentowanymi wskazanymi
we wniosku osiągnięciami oraz oświadczeniem o niepobieraniu stypendium
na innym kierunku/innej uczelni.
6. Gdzie mogę znaleźć wniosek o stypendium rektora?
Wniosek oraz wzór oświadczenia o niepobieraniu stypendium na innym kierunku można
pobrać ze strony internetowej WSKSiM oraz z platformy Fronter.
7. Do kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć do 10 października 2017 r. w budynku przy ul. św. Józefa 23/35
w pokoju 116 (I piętro).
8. Ilu studentów może otrzymać stypendium rektora?
Stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku
studiów prowadzonego w Uczelni. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest
mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.
9. Jak oceniany jest wniosek?
Wniosek oceniany jest metodą punktową. Punkty przyznawane są za wysoką średnią ocen
oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Suma punktów decyduje o miejscu
w rankingu. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w w/w rankingu.
10. Co to jest wysoka średnia ocen?
Jest to średnia ocen nie niższa niż 4,50.

11. Jak liczona jest średnia ocen?
Jest to średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych (z egzaminów
i zaliczeń z oceną zgodnie z planem kierunku studiów na którym student ubiega się
o stypendium) uzyskanych przez studenta w ostatnim zaliczonym roku studiów, wyliczona
z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
12. Kto oblicza średnią ocen?
Pracownik dziekanatu.
13. Czy ocena z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego jest wliczana do średniej?
Nie.
14. Jak liczone są punkty za średnią ocen?
Średnią ocen (min.4,50) mnoży się przez współczynnik 10 (np. 4,52x10=45,2 pkt).
Za średnią poniżej 4,50 student otrzymuje 0 punktów.
15. Czy mając średnią niższą niż 4,50 mogę ubiegać się stypendium rektora?
Tak, ale za średnią ocen poniżej 4,50 nie przyznaje się punktów. W takim przypadku miejsce
na liście rankingowej zostanie ustalone na podstawie punktów za wskazane osiągnięcia.
16. Czy mając wysoką średnią ocen i nie wykazując żadnych osiągnięć mogę składać
wniosek o stypendium?
Tak. Wówczas miejsce na liście rankingowej zostanie ustalone wyłącznie na podstawie
punktów za średnią ocen.
17. Jakie osiągnięcia brane są pod uwagę przy ocenie wniosku o stypendium rektora?
Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Szczegółowy wykaz i zasady punktacji
za poszczególne osiągnięcia określa Załącznik nr 3a do Regulaminu pomocy materialnej
obowiązującego w WSKSiM.
18. Za jaki okres czasu należy wykazać osiągnięcia?
Za poprzedni rok akademicki, czyli od 1 października 2016 do 30 września 2017 r.
19. Ile wynosi minimalna liczba punktów uprawniająca do ubiegania się o stypendium
rektora?
50 punktów.
20. Czy mogę ubiegać się o stypendium rektora w trakcie trwania roku akademickiego?
Nie. Wniosek o stypendium rektora składa się na początku roku akademickiego w terminie
ustalonym w Uczelni.
21. Czy mam szansę otrzymać stypendium rektora jeśli powtarzam przedmiot lub semestr
albo mam warunek?
Nie. Student ubiegający się o stypendium rektora musi zaliczyć terminowo wszystkie
przedmioty przewidziane planem studiów na dany rok oraz być wpisanym na kolejny rok
akademicki.
22. Jestem na Erasmusie. Czy mogę ubiegać się o stypendium rektora?
Tak, o ile zostały spełnione kryteria uprawniające do otrzymania stypendium.
Wnioskowanie i wypłata świadczenia odbywa się na takich samych zasadach jak
dla studentów przebywających w Polsce.

23. Co jeśli wskazane przeze mnie we wniosku osiągnięcie nie zostanie udokumentowane?
W przypadku złożenia niekompletnego lub wadliwie wypełnionego wniosku student ma
7 dni na jego uzupełnienie lub dostarczenie brakującego dokumentu. Po tym terminie
osiągnięcia, które nie zostały potwierdzone odpowiednimi dokumentami nie zostaną
uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku.
24. Na jaki okres czasu przyznawane jest stypendium rektora?
Stypendium rektora można otrzymać w danym roku akademickim przez okres do 10
miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy.
25. Studiuję na dwóch kierunkach. Czy przysługują mi dwa stypendia rektora?
Nie. Stypendium przysługuje tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.
26. Jaka jest wysokość stypendium rektora?
Wysokość stypendium jest ustalana corocznie i zależy od wysokości dotacji przyznanej
uczelni z budżetu państwa, a także od liczby studentów uprawnionych do otrzymania
pomocy materialnej.
27. W jaki sposób dowiem się czy przyznano mi stypendium?
Informacja o miejscu i terminie odbioru decyzji stypendialnych (pozytywnych
i negatywnych) zostanie podana do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty
w uczelni (tablica ogłoszeniowa, platforma Fronter).
28. Otrzymałem decyzję negatywną. Czy mogę się odwołać?
Tak. Student, który nie zgadza się z decyzją wydaną przez rektora, może złożyć –
w terminie 14 dni od jej otrzymania – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek
złożony po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
29. W jaki sposób wypłacane jest stypendium?
Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne (wskazane we wniosku) konto
bankowe studenta. W przypadku zmiany numeru rachunku student zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie uczelnię (w formie pisemnej).
30. Czy z otrzymanego stypendium rektora należy się rozliczyć w Urzędzie Skarbowym?
Nie. Stypendium rektora na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
nie podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że uczelnia nie wystawia PIT pobierającym je
osobom, a środków z tego stypendium nie uwzględnia się w rocznym zeznaniu
podatkowym.
31. Kiedy może nastąpić wstrzymanie wypłaty stypendium?
• W przypadku przerwania studiów np. w wyniku złożenia rezygnacji, skreślenia
z listy studentów.
• W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń – w tym przypadku student
zobligowany jest do zwrotu pobranych świadczeń.
32. Kiedy wygasa decyzja o przyznaniu stypendium?
Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student
został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku na którym pobierał
świadczenie. W pozostałych przypadkach decyzja traci moc z upływem czasu na jaki została
wydana.
PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O STYPENDIUM PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM
PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ ORAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3A !

