Zarządzenie nr 12/2017
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie zasad przyznawania Stypendium od początku studiów na rok akademicki 2017/2018

Mając na uwadze dążenie Uczelni do osiągnięcia jak najwyższego poziomu kształcenia i promowanie
najlepszych studentów, w celu uzupełnienia systemu pomocy materialnej dla studentów finansowanej
z budżetu państwa, działając na podstawie § 25 ust. 8 oraz § 64 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, zarządzam co następuje:
§1
1. Przyznanie studentowi „Stypendium od początku studiów” (zwanego dalej „Stypendium”) oznacza
zapewnienie przez Uczelnię środków, tak aby łącznie ze środkami, które student może uzyskać
w ramach stypendiów finansowanych z budżetu państwa (z wyłączeniem stypendium socjalnego)
oraz środkami pochodzącymi od podmiotów zewnętrznych współpracujących z Uczelnią, pokryły
100% czesnego (tzw. miejsce bezpłatne), 50% czesnego lub 25% czesnego (tzw. miejsce częściowo
odpłatne) obowiązującego na realizowanym przez studenta kierunku, formie i stopniu studiów.
2. W przypadku miejsca bezpłatnego:
a) student, który spełnia warunki do otrzymania w danym semestrze stypendiów finansowanych
z budżetu państwa (z wyłączeniem stypendium socjalnego), a kwota stypendiów którą może
uzyskać, powiększona o stypendia od podmiotów zewnętrznych współpracujących z Uczelnią,
jest równa lub wyższa od miesięcznej raty czesnego - nie otrzymuje żadnego dodatkowego
dofinansowania ze strony Uczelni,
b) student, który spełnia warunki do otrzymania w danym semestrze stypendiów finansowanych
z budżetu państwa (z wyłączeniem stypendium socjalnego), a kwota stypendiów którą może
uzyskać, powiększona o stypendia od podmiotów zewnętrznych współpracujących z Uczelnią,
jest niższa od miesięcznej raty czesnego - otrzymuje miesięczne dofinansowanie ze strony
Uczelni w wysokości różnicy między miesięczną ratą czesnego, a miesięczną kwotą otrzymywanych stypendiów,
c) student, który nie spełnia warunków do otrzymania w danym semestrze stypendiów finansowanych z budżetu państwa (z wyłączeniem stypendium socjalnego) oraz nie otrzymuje stypendiów od podmiotów zewnętrznych współpracujących z Uczelnią, otrzymuje dofinansowanie ze strony Uczelni w wysokości czesnego.
3. W przypadku miejsca częściowo odpłatnego:
a) student, który spełnia warunki do otrzymania w danym semestrze stypendiów finansowanych
z budżetu państwa (z wyłączeniem stypendiów socjalnych), a kwota stypendiów którą może
uzyskać, powiększona o stypendia od podmiotów zewnętrznych współpracujących z Uczelnią,
jest wyższa lub równa odpowiednio 50% miesięcznej raty czesnego lub 25% miesięcznej raty
czesnego nie otrzymuje żadnego dodatkowego dofinansowania ze strony Uczelni,
b) student, który spełnia warunki do otrzymania w danym semestrze stypendiów finansowanych
z budżetu państwa (z wyłączeniem stypendiów socjalnych), a kwota stypendiów którą może
uzyskać, powiększona o stypendia od podmiotów zewnętrznych współpracujących z Uczelnią,
jest niższa niż 50% miesięcznej raty czesnego lub 25% miesięcznej raty czesnego, otrzymuje
miesięczne dofinansowanie ze strony Uczelni w wysokości różnicy między: 50% miesięcznej
raty czesnego, a miesięczną kwotą otrzymywanych stypendiów; 25% miesięcznej raty czesnego a miesięczną kwotą otrzymywanych stypendiów,
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c) student, który nie spełnia warunków do otrzymania w danym semestrze stypendiów finansowanych z budżetu państwa (z wyłączeniem stypendiów socjalnych) oraz nie otrzymuje stypendiów od podmiotów zewnętrznych współpracujących z Uczelnią, otrzymuje dofinansowanie ze strony Uczelni w wysokości odpowiednio 50% czesnego lub 25% czesnego.
§2
Na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 przyznanych zostanie do 30 Stypendiów w postaci miejsc bezpłatnych oraz do 70 Stypendiów w postaci miejsc częściowo odpłatnych, przy czym:
1) stacjonarne studia pierwszego stopnia:
- do 20 miejsc bezpłatnych,
- do 50 miejsc częściowo odpłatnych,
2) niestacjonarne studia pierwszego stopnia - do 10 miejsc bezpłatnych oraz do 20 miejsc częściowo
odpłatnych.
§3
1. Stypendium mogą otrzymać studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia.
2. Stypendium mogą otrzymać wyłącznie osoby, które:
a) po raz pierwszy podejmują studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu,
b) w wyniku postępowania rekrutacyjnego otrzymają decyzję o przyjęciu na studia.
§4
Zasady przyznawania Stypendium określają:
1) w przypadku semestru zimowego 2017/2018 - §§ 5 - 6 niniejszego zarządzenia,
2) w przypadku semestru letniego 2017/2018 - §§ 7 - 9 niniejszego zarządzenia.
§5
1. Stypendium na semestr zimowy 2017/2018 przyznawane jest w ramach postępowania rekrutacyjnego.
2. W przypadku kandydatów na stacjonarne studia pierwszego stopnia o Stypendium mogą ubiegać się:
a) absolwenci szkół średnich posiadający polskie obywatelstwo, którzy do 16 sierpnia 2017 roku
złożą komplet dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia,
b) absolwenci szkół średnich posiadający obywatelstwo państw powstałych po rozpadzie byłego
Związku Radzieckiego, którzy do 31 sierpnia 2017 roku złożą komplet dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia.
3. W przypadku kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia, o Stypendium mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich, którzy do 31 sierpnia 2017 roku złożą komplet dokumentów
wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia oraz w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali co najmniej:
a) 200 punktów za świadectwo maturalne w przypadku osób zdających nową maturę,
b) 20 punktów za świadectwo maturalne i świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku
osób zdających starą maturę.
4. Stypendium przyznaje Komisja ds. Stypendium od początku studiów, na podstawie wyników jednoetapowego egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zasady i tryb przeprowadzenia, jak również zasady oceny egzaminu, o którym mowa w ust. 4
określa Komisja ds. Stypendium od początku studiów po uzyskaniu zgody Rektora.
6. Ostateczną decyzję o liczbie przyznanych Stypendiów (miejsc bezpłatnych i częściowo odpłatnych) podejmuje Komisja ds. Stypendium od początku studiów.
§6
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1. Poza postępowaniem kwalifikacyjnym określonym w § 5, Stypendium w postaci miejsc bezpłatnych otrzymują laureaci i finaliści wybranych olimpiad przedmiotowych i tematycznych stopnia
centralnego.
2. Listę olimpiad o których mowa w ust. 1 oraz listę kierunków studiów na których mogą bezpłatnie
studiować laureaci i finaliści olimpiad, określa Załącznik nr 1.
§7
1. W przypadku studentów studiów stacjonarnych warunkiem ubiegania się o Stypendium na semestr
letni jest złożenie w Dziekanacie, nie później niż do 28 lutego 2018 roku:
a) wniosku (załącznik nr 2 do Zarządzenia),
b) zaświadczenia (załącznik nr 3 do Zarządzenia) potwierdzającego uzyskanie punktów z tytułu
uczestnictwa w wybranych przez siebie formach rozwijania zainteresowań, spośród wymienionych w załączniku nr 4 do Zarządzenia,
c) karty okresowych osiągnięć studenta.
2. Student studiów stacjonarnych ubiegający się o Stypendium na semestr letni może uzyskać prawo do
studiów częściowo odpłatnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:
a) uzyskał średnią ocen za pierwszy semestr w wysokości co najmniej 4.0,
b) uzyskał zaliczenia i złożył egzaminy przewidywane planem studiów w terminie podstawowym,
c) uzyskał co najmniej 15 punktów z tytułu uczestnictwa w wybranych formach rozwijania zainteresowań,
d) korzystał ze Stypendium w semestrze zimowym 2017/2018.
3. Student studiów stacjonarnych ubiegający się o Stypendium na semestr letni może uzyskać prawo
do studiów bezpłatnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:
a) uzyskał średnią ocen za pierwszy semestr w wysokości co najmniej 4.75,
b) uzyskał zaliczenia i złożył egzaminy przewidywane planem studiów w terminie podstawowym,
c) uzyskał co najmniej 30 punktów z tytułu uczestnictwa w wybranych formach rozwijania zainteresowań,
d) korzystał ze Stypendium w semestrze zimowym 2017/2018.
§8
1. W przypadku studentów studiów niestacjonarnych warunkiem ubiegania się o Stypendium na semestr
letni jest złożenie w Dziekanacie, nie później niż do 28 lutego 2018 roku:
a) wniosku (załącznik nr 2 do Zarządzenia),
b) zaświadczenia (załącznik nr 3 do Zarządzenia) potwierdzającego uzyskanie punktów z tytułu
uczestnictwa w wybranych przez siebie formach rozwijania zainteresowań, spośród wymienionych w załączniku nr 4 do Zarządzenia,
c) karty okresowych osiągnięć studenta.
2. Student studiów niestacjonarnych ubiegający się o Stypendium na semestr letni może uzyskać
prawo do studiów częściowo odpłatnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:
a) uzyskał średnią ocen za pierwszy semestr w wysokości co najmniej 4.0,
b) uzyskał zaliczenia i złożył egzaminy przewidywane planem studiów w terminie podstawowym,
c) uzyskał co najmniej 15 punktów z tytułu uczestnictwa w wybranych formach rozwijania zainteresowań,
d) korzystał ze Stypendium w semestrze zimowym 2017/2018.
§9
1. Postępowanie oceniające w sprawie przyznania Stypendium na semestr letni 2017/2018 przeprowadzane jest najpóźniej do 31 marca 2018 roku.
2. Postępowanie oceniające przeprowadza Komisja ds. Stypendium od początku studiów. Skład
Komisji ds. Stypendium od początku studiów określa Rektor.
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3. Komisja ds. Stypendium od początku studiów podejmuje decyzje o przyznaniu Stypendium,
uwzględniając wyniki postępowania oceniającego.
4. Decyzje, o których mowa w ust. 3, wydawane są wg stanu studentów oraz stanu ocen na dzień
15 marca 2018 roku.

1.

2.
3.

4.

5.

§ 10
Student studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów, może otrzymywać Stypendium tylko
na jednym z tych kierunków. Stypendium przyznawane jest na kierunku i formie studiów, na którym obowiązuje wyższe czesne.
Student, który zostanie skreślony z listy studentów na kierunku i formie studiów na którym obowiązuje wyższe czesne, ma prawo do ubiegania się o Stypendium na drugim kierunku studiów.
Student, który nie spełni warunków do ubiegania się o Stypendium na kierunku i formie studiów
na którym obowiązuje wyższe czesne, ma prawo do ubiegania się o Stypendium na drugim kierunku studiów.
Student studiów stacjonarnych, który uzyskał Stypendium w postaci miejsca bezpłatnego i dokonał
w trakcie semestru zmiany formy studiów na niestacjonarną, od miesiąca następującego po miesiącu
w który dokonał zmiany otrzymuje Stypendium w postaci miejsca częściowo odpłatnego.
Zmiana formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną dokonana w trakcie semestru nie ma
wpływu na rodzaj otrzymywanego Stypendium.

§ 11
1. Student korzystający ze Stypendium jest zobowiązany do:
a) przedstawiania swoich opinii w ramach badań prowadzonych w Uczelni, służących doskonaleniu procesu kształcenia,
b) uczestniczenia w wykładach otwartych organizowanych przez Uczelnię.
2. Student korzystający ze Stypendium, który nie spełnia obowiązków określonych w ust. 1 lub działa na szkodę Uczelni może utracić Stypendium w trybie natychmiastowym. Decyzję o odebraniu
Stypendium podejmuje Rektor.
§ 12
1. Korzystanie ze Stypendium nie zwalnia od ponoszenia innych opłat wynikających z obowiązującego na WSZiA w Zamościu Regulaminu odpłatności za studia i inne formy kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Student zakwalifikowany do Stypendium na zasadach określonych w § 6 jest zwolniony z uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i wpisowego.
§ 13
Skład Komisji o której mowa w §5 ust. 4 jest następujący:
1. Przewodniczący Komisji – dr inż. Andrzej Burda
2. Sekretarz Komisji – mgr Mariusz Poninkiewicz
3. Członek Komisji – mgr Dawid Długosz
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Wyższej Szkoły Zarządzania
i Administracji w Zamościu

dr Stanisław Wieczorek
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora nr 12 /2017 z dnia 28.04.2017 roku

Nazwa olimpiady

Nazwa kierunku studiów

Biologiczna

Fizjoterapia, Pielęgniarstwo

Chemiczna

Fizjoterapia, Pielęgniarstwo

Wiedzy o żywieniu i żywności

Fizjoterapia

Historyczna

Administracja

WOS

Administracja

5

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Rektora nr 12/2017 z dnia 28.04.2017 roku

DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU: ...................................

wypełnia Dziekanat

WNIOSEK o przeprowadzenie postępowania oceniającego w ramach
Stypendium od początku studiów
............................................................
Nazwisko i Imiona Studenta
...............................
Nr albumu

.................................
Symbol kierunku

Data ....................................
…….……………………
Telefon kontaktowy

Do Komisji ds. Stypendium od początku studiów
Proszę o przyznanie Stypendium na semestr letni roku akademickiego 2017/2018.

..................................................
podpis Studenta

Opis Dziekanatu:
Semestr i symbol kierunku: ......................................................................
Średnia ocen za 1 semestr studiów wynosi: .............................................
Poprawki z przedmiotów: ………………………………………………..
Uwagi:

Podpis pracownika Dziekanatu: …………………………….………….
Decyzja Komisji:

Stypendium - pokrycie 100% czesnego
Stypendium - pokrycie 50% czesnego
Stypendium – pokrycie 25% czesnego

Odmowa przyznania stypendium- uzasadnienie:

Podpis sekretarza Komisji: ………………………..……………
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Załącznik nr 3
do Zarządzenia Rektora nr 12/2017 z dnia 28.04.2017 roku

Pani/Pan ................................................................ Nr albumu .................. Kierunek ...............................
w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 uczestniczył/a w następujących formach rozwijania
zainteresowań, w rozumieniu § 7 i 8 Zarządzenia Rektora nr 10/2016 w sprawie Stypendium od początku studiów:
Lp.

Opis aktywności

..............................................................
Czytelny podpis osoby upoważnionej
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Proponowana
liczba punktów
za semestr

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Rektora nr 12/2017 z dnia 28.04.2017roku

Formy rozwijania zainteresowań

Praca w kole naukowym
w WSZiA w Zamościu

Prace badawcze

student czynnie uczestniczy w pracach koła, np.
jest liderem koła, prowadzi stronę www koła,
samodzielnie przygotował referat i wygłosił go na
forum koła lub wykonywał inne zadania szczególnie istotne dla rozwoju koła, organizował
przedsięwzięcia wspólnie z innymi kołami,
uczestniczył w organizacji seminarium, warsztatów, konferencji organizowanych przez koło
udział w badaniach realizowanych przez jednostki
WSZiA i projektach finansowanych z funduszy
zewnętrznych (krajowych, międzynarodowych)
publikacje punktowane przez MNiSW

Aktywność publikacyjna
i redakcyjna

Udział w konkursie
międzynarodowym

Udział w konkursie
ogólnopolskim
Udział konferencjach
naukowych, seminariach

pozostałe publikacje
praca w redakcji czasopism uczelnianych np.
Nasze Forum
student został laureatem lub był w zespole laureatów (miejsca 1-3)
student brał udział w finale, ale nie został laureatem
student został laureatem lub był w zespole laureatów (miejsca 1-3)
student brał udział w finale, ale nie został laureatem
przedstawienie prezentacji, referatu, postera
realizacja dodatkowego kierunku studiów
w WSZiA

Dodatkowe umiejętności
i wiedza

uzyskanie zaawansowanego certyfikatu
o znaczeniu międzynarodowym, np. certyfikat
językowy na poziomie co najmniej B1, informatyczny
uzyskanie innego certyfikatu o znaczeniu krajowym
inne znaczące osiągnięcia naukowe (np. autorstwo
patentu)

Udział w konkursach,
festiwalach, przeglądach,
koncertach 1

1

student został laureatem lub był w zespole laureatów (miejsca 1-3):
- występ solowy
- występ w ramach chóru, zespołu itp.
student został wyróżniony

Liczba punktów
za semestr

Potwierdzenie

za wyróżniające się
uczestnictwo do 30
pkt. za każde koło
(student może uzyskać
punkty za działalność
w max. dwóch kołach)

potwierdzone opinią
opiekuna koła o czynnym
udziale w kole oraz
formach aktywności

do 60 pkt. (liczbę
punktów przyznaje
Prorektor)
liczba punktów
MNISW x 10
do 20 pkt. za każdą
publikację (liczbę
punktów przyznaje
Prorektor)
10 pkt. za każde
czasopismo

potwierdzone opinią
opiekuna wraz z opisem
prowadzonych badań
strona lub strony zawierające
nazwisko autora, tytuł
publikacji, nazwa czasopisma
lub książki, adres strony
internetowej, data publikacji/wydania
potwierdzone opinią
opiekuna czasopisma

100 pkt.
50 pkt.
60 pkt.

dyplom potwierdzający zajęte
miejsce lub
potwierdzenie uczestnictwa
przez organizatora konkursu

30 pkt.
20 pkt. za każde
wystąpienie

materiały konferencyjne lub
potwierdzenie organizatora

30 pkt.

potwierdzenie pracownika
Dziekanatu

80 pkt. za każdy
certyfikat

certyfikat lub zaświadczenie

40 pkt. za każdy
certyfikat
do 200 pkt.

60 pkt.
30 pkt.
10 pkt.

liczbę punktów przyznaje
Prorektor na
podstawie przedłożonych
dokumentów
dyplom lub inne
potwierdzenie zdobytej
nagrody/wyróżnienia

osiągnięcia artystyczne lub inne aktywności potwierdza Dziekan właściwego wydziału na podstawie opinii (zaświadczeń) organizatorów zewnętrznych lub opiekunów uczelnianych
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miejsca medalowe
miejsca 4-8
udział

Liczba punktów
za semestr
200 pkt.
150 pkt.
100 pkt.

miejsca medalowe

150 pkt.

miejsca 4-8

100 pkt.

udział

50 pkt.

miejsca medalowe

100 pkt.

miejsca 4-8

50 pkt.

Formy rozwijania zainteresowań, cd.
Zawody olimpijskie lub
paraolimpijskie, mistrzostwa świata i Europy 2
Zawody o randze międzynarodowej (puchary
świata i Europy, ligi
międzynarodowej),
otwarte mistrzostwa
Polski 2
Akademickie mistrzostwa
Polski i inne „branżowe”
mistrzostwa Polski (np.
Ludowe Zespoły Sportowe) 2
Zawody o randze krajowej 2

Działalność na rzecz
Uczelni

3

Potwierdzenie

potwierdzenie właściwego
polskiego związku
sportowego lub
przedstawiciela AZS WSZiA

miejsca medalowe
30 pkt.
miejsca 4-8
20 pkt.
prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych 2 pkt. za każdą godzinę
potwierdzenie kierownika
lub konsultacji dla słabszych studentów
pracy
katedry/zakładu lub dziekana
2 pkt. za każdy wyudział w organizowanych przez WSZiA wykłakład/warsztat, ale nie
potwierdzenie organizatora
dach otwartych, warsztatach
więcej niż 10 pkt.
praca organizacyjna na rzecz WSZiA m.in. pomoc
potwierdzenie kierownika
w organizacji i obsłudze targów edukacyjnych,
do 20 pkt.
danej jednostki lub Dziekana
dni otwartych, graduacji, inauguracji, udział w
właściwego wydziału
kampanii reklamowej itp.
potwierdzenie Dziekana
opieka nad studentami obcokrajowcami
do 20 pkt.
właściwego wydziału
aktywna działalność w organizacjach studenckich
5 pkt. za każdą
potwierdzone opinią
funkcjonujących przy WSZiA
organizację
opiekuna organizacji
inne zadania zlecone i punktowane przez Dziekapotwierdzenie Dziekana
do 10 pkt.
na właściwego wydziału
właściwego wydziału

osiągnięcia sportowe potwierdza Dziekan właściwego wydziału na podstawie opinii (zaświadczeń) organizatorów zewnętrznych lub
opiekunów uczelnianych
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