
ZARZĄDZENIE NR 4312017

REKTORA LINrWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO

z dnia 17 lipca2017 r.

w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia dla studentów Uniwersltetu Szczecińskiego w roku akademickim 2017 /2018.

Dzińając na podstawie art. 173 ust.l pkt. 4 oraz l81 ust. 2, 3 ustawy z dnia27 lipca2005 r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.; poz. 1842 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki
i SzkolnictwaWyższego z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie stypendiów ministra za wybitne
osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. z 2015; poz. 1050) zarządza się, co następuje:

§ 1.

O stypendium ministra może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego
roku studiów za v,ryjątkiem studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych
w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

§2.

1. Stypendium ministra na dany rok akademicki może byó przyznane studentowi, który
zaliczył rok studiów w roku akademickim poprzedzającymrok akademicki, na.który student
ubiega się o przyznanie stypendium i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w
planie studiów albo został przyjęty na pierwszy rok studiów drugiego stopnia oraz uzaskń w
okresie studiów:
a) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
b) wybitne osiągnięcia w sporcie.

ż. Spełnienie warunku zaliczenia poprzedniego roku studiów, o którym mowa w ust.l nie jest
w).magane w przypadku, gdy niezaliczenie poprzedniego roku studiów wynika z udzięlenia
urlopu od zajęć w uczelni, udzielonego w zwtązku ze stanem zdrowia lub narodzinami
dziecka.

§3.

Przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia:
1) w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, od dnia

rozpoczęcia studiów do dnia 30 września roku akademickiego poprzedzającego rok
akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium,

2) w przypadku studenta studiów drugiego stopnia, od dnia rozpoczęcia studiów
pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do 30 września roku
akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o
pr zy znanie styp endium,



2.

3) w przypadku studenta, który otrzymał stypendium w poprzednich latach, od dnia 1

pńdziemika roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium do dnia 30 września roku, w
którym student ubiega się o przyznanie stypendium.

§4.

1. Student w terminie od dnia 28 sierpnia do 22 września 201,7 rolcu przedstawia swoją

kandydaturę do przyznania stypendium ministra Prorektorowi ds. Studenckich.

Kandydatura powirura zwięrac wyłącznie osiągnięcia wymienione w katalogu osiągnięć

określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i SzkolnictwaWyższego z dnia 17 lipca}}Il
roku w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom. Nie
uwzględnia się osiągnięć niezwiązanych z odbywanymi studiami (wyjątek osiągnięcia
sportowe), osiągnięć związanych z realizacją innych zainteresowań lub hobby, jak równiez

osiągnięć związanych z pracą zawodową.

Przedstawiaj ąc swoją kandydaturę student j est zobowiązany:
a) złożyć wniosek o przyznanie stypendium ministra, po uprzednim zarejestrowaniu

wniosku poprzez swoje osobiste konto w programie do obsługi wniosków
stypendialnych,

b) zŁożyć dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, o których mowa w § 2

niniejszego zarządzenia (w przypadku wybitnych osiągnięć w sporcie należy dostarczyć
zaświadczenie właściwego polskiego związku sportowego lub związku sportowego o

zasi ę gu o gólnopol skim działającym w środowi sku akademickim),
c) złożyc oświadczenie dotyczące wyrazenia zgody, w przypadku otrzymania stypendium

na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwawyższego (załącznik nT 1),

d) złożyó oświadczenie dotyczące spełnienia warunku określonego w art.184, ust. 5 ustawy
Prawo o szkolnictwie wy ższym (załącznik nt 2).

4. Student może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdym kieruŃu studiów
na którym studiuje, ztym ze stypendium moze otrzymac tylko na jednyrr wskazanym przez

siebie kierunku studiów.

5. Prorektor ds. Studenckich w terminie do 29 września 2017 roku przekazuje wniosek wraz
z dokumentami prezentującymi uzyskanie wybitnych osiągnięć radzię podstawowej
jednostki organizacyjnej, która wryraża opinię, czy przedstawione ptzez studenta osiągnięcia
są wybitnymi osiągnięciami.

ó. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej w terminie do dnia 6 października 2017 roku
opiniuje wnioski przesłane przez Prorektora ds. Studenckich.

Dziekan vrydzińu w terminie do dnia 9 października 2017 roku przekazuje zaopiniowanę
wnioski do Działu Spraw Studęnckich US.

Prorektor ds. Studenckich w porozumieniu z dziekanem wydziału moze podjąó decyzję o

przyjęciu wniosku przedstawiającego kandydaturę studenta ubiegającego się o ptzyznanie

stypendium ministra po terminach określonych w § 4 ust. 1,5-7 niniejszego zarządzeniaz
zasttzeżeniem ust.10.

J.

,7.

8.



9. W przypadku wniosku negatywnie zaopiniowanego przez radę podstawowej jednostki
orgarlizacyjnej dziekan wydziału informuje pisemnie studenta oraz Prorektora ds.

Studenckich o uzyskaniu, przaz przedmiotowy wniosek, negatywnej opinii

l0. Prorektor ds. Sfudenckich w terminie do 13 października 2017 roku przekazuje
Ministrowi Nauki i SzkolnictwaWyższego pozl.tywnie zaopiniowane wnioski o przyznanie
stypendium ministra.

§5.

1. Student, który otrzymń stypendium ministra za wybitne osiągnięcia zobowiązany jest do
złożenia oświadczenia o niepobieraniu tego stypendium na innym kierunku (zńącznlk nr 3).

Stypendium wypłacane jest studentowi jednorazowo ze środków finansowych przekazanych
na tęn celprzez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

§6,

Zarządzenie wchodzi w Ęcie dniem podpisania


