
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW UFUNDOWANYCH PRZEZ  ZAKŁAD 
PRACY DLA OSÓB KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W SZKOLE I NA KIERUNKU  

 ......................................................................................................................................................... 

1. Warunki przyznawania stypendium: 

1) na podstawie złożonego podania, stypendia przyznaje w formie decyzji Komisja Stypendiów 
Fundowanych (KSF) dwa razy w ciągu roku, na początku każdego semestru, 

2) powołana przez Kanclerza Komisja, na podstawie niniejszego Regulaminu ustala wysokość 
stypendium w poszczególnych semestrach w formie aneksu do decyzji. 

2. Warunki ubiegania się o stypendium: 

1) o stypendium mogą ubiegać się kształcący się na kierunku studenci Uczelni oraz słuchacze 
szkoły policealnej po ukończeniu I semestru, 

2) osoby ubiegające się o stypendium składają dokumenty w Biurze Rekrutacji Uczelni przy ul. 
Słowackiego 85 w terminie do 20 października lub do 10 marca każdego roku. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

1) podanie o przyznanie stypendium wg wzoru, 

2) obliczoną średnią z ocen egzaminów i zaliczeń poprzedniego semestru lub  wyników 
egzaminów maturalnych, wydaną przez kierownika działu toku studiów, 

3) ocenę wydaną przez opiekuna grupy lub dyrektora z frekwencji obowiązkowej i aktywności na 
zajęciach w kołach naukowych, wg. kryteriów: powyżej 90% - 5,0 a poniżej 60%  - 3,0; 

4) ocenę kierownika praktyk lub centrum naukowo-badawczego, 

5) dla studentów i słuchaczy ostatniego roku ocena kierującego pracą dyplomową. 

4. Zasady określające wysokość przyznanego stypendium:   

1) na studiach inżynierskich lub licencjackich w pierwszym semestrze ustala się dla wszystkich 
studentów z WSIiZ w Przemyślu, stypendium w wysokości 150 € (sto pięćdziesiąt Euro) za 
miesiąc nauki. Ponadto  w drugim i następnych semestrach zostanie przyznany dodatek 
(premia) do stypendium w formie aneksu, którego wysokość zgodnie z poniższą tabelą 
uzależniona jest od średniej z ocen: 

od 3,61 

do 3,80 

od 3,81 

do 4,00 

od 4,01 

do 4,20 

od 4,21 

do 4,40 

od 4,41 

do 4,60 

od 4,61 

do 4,80 

od 4,81 

do 5,00 

40€ 60€ 80€ 100€ 120€ 160€ 200€ 

2) dla słuchaczy szkoły policealnej  w drugim i następnych semestrach nauki w Studium ustala 
się stypendium w wysokości zgodnie z poniższą tabelą: 

od 3,61 

do 3,80 

od 3,81 

do 4,00 

od 4,01 

do 4,20 

4,21 do 

4,40 

od 4,41 

do 4,60 

od 4,61 

do 4,80 

powyżej 

4,81  

40€ 45€ 50€ 60€ 70€ 80€ 100€ 

5. Od Decyzja KSF, Stypendysta może wnieść odwołanie na piśmie z uzasadnieniem do 
Rektora Uczelni i Prezesa lub Dyrektora Zakładu Pracy w terminie 7 dni od 
otrzymania Aneksu o wysokości przyznanego stypendium. 

 
 
W imieniu Uczelni        W imieniu Zakładu Pracy 
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