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ZARZĄDZENIE nr 30 /2016
REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad składania i sposobu opiniowania wniosków
o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanego studentom

Na podstawie:
−

art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 j. t. z późn. zm.),

−

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. z 2015 r., poz.
1050).

§1
ZASADY OGÓLNE
1.

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

2.

Jeżeli przyczyną niezaliczenia przez studenta roku studiów w poprzednim roku akademickim był
urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka
i student został wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych
studiów, warunku dotyczącego zaliczenia roku studiów, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się.

3.

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego
roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych
w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

4.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba że kontynuuje on
studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra
lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

5.

Stypendia ministra przyznawane są na poszczególnych kierunkach. Student może złożyć wnioski
o przyznanie stypendium ministra z tylu kierunków, na ilu studiuje, z zastrzeżeniem, że może
otrzymać je tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.
§2
OKRES, Z KTÓREGO UWZGLĘDNIANE SĄ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE, SPORTOWE

1.

W przypadku studentów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - przy
ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia studenta od daty rozpoczęcia tych studiów do
dnia 30 września roku akademickiego, poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega
się o przyznanie stypendium ministra, z zastrzeżeniem ust. 3.

2.

W przypadku studentów studiów drugiego stopnia - przy ocenie wniosku brane są pod uwagę
osiągnięcia studenta od daty rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia
drugiego stopnia do dnia 30 września roku akademickiego, poprzedzającego rok akademicki,
w którym student ubiega się o przyznanie stypendium ministra, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

W przypadku studentów, którzy otrzymywali stypendium ministra w latach ubiegłych, pod uwagę
brane są osiągnięcia z okresu od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie
stypendium, do dnia 30 września roku, w którym zgłasza swoją kandydaturę do przyznania
stypendium.
§3
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU
O PRZYZNANIE STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

1.

Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra Rektorowi
Uniwersytetu Rzeszowskiego za pośrednictwem Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu.

2.

Student przedstawia Dziekanowi Wydziału/Dyrektorowi Instytutu swoją kandydaturę do
przyznania stypendium składając w Dziekanacie Wydziału/Instytutu:
a. formularz zgłoszenia kandydatury (zał. nr 1 do Zarządzenia),
b. dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub
sportowych (wykaz wybitnych osiągnięć oraz sposób ich potwierdzenia określa zał. nr 2 do
Zarządzenia),
c. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku
przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który
przyznał to stypendium (zał. nr 3 do Zarządzenia).

3.

Pracownik Dziekanatu Wydziału/Instytutu przyjmuje oraz sprawdza kompletność dokumentów,
o których mowa w ust. 2 potwierdzających kandydaturę studenta do przyznania stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia.

4.

Formularz zgłoszenia kandydatury, o którym mowa w ust. 2 a, student ma obowiązek wypełnić
komputerowo (formularz dostępny na stronie internetowej UR) oraz przesłać elektronicznie na
adres e-mail Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1.

5.

Dziekan Wydziału/Dyrektor Instytutu przekazuje Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego
zgłoszone kandydatury do przyznania stypendium wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2,
za pośrednictwem Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych.

6.

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawia wniosek o przyznanie studentowi stypendium
ministra (wzór wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
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Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r.) wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 b i 2 c, do
zaopiniowania Radzie właściwego Wydziału/Instytutu.
7.

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego składa do ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego pozytywnie zaopiniowane wnioski wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2 c.
§4
OPINIOWANIE WNIOSKÓW

1. Opinia Rady Wydziału/Instytutu powinna potwierdzać, że osiągnięcia przedstawione przez
kandydata i wskazane w części B wniosku:
a. są wybitnymi osiągnięciami, których wykaz stanowi zał. nr 2 do Zarządzenia,
b. są związane ze studiami odbywanymi przez studenta w przypadku osiągnięć naukowych
i artystycznych.
2. Minimalnym wymogiem wystawienia przez Radę Wydziału/Instytutu pozytywnej opinii jest
wykazanie przez kandydata co najmniej jednego osiągnięcia naukowego lub artystycznego lub
sportowego określonego w zał. 2 do Zarządzenia.
3. Opinia Rady Wydziału/Instytutu powinna być zawarta we wniosku i podpisana przez jej
Przewodniczącego.
4. Wnioski zaopiniowane pozytywnie przez Radę Wydziału/Instytutu wraz z kompletem
dokumentów przekazywane są do Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych.
§5
TERMINY
1. Studenci mogą zgłaszać swoje kandydatury do przyznania stypendium ministra (dokumenty
określone w § 3 ust. 3) w terminie do 31 lipca danego roku, poprzedzającego rok akademicki, na
który stypendium ma być przyznane.
2. Dziekan przekazuje Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego
w nieprzekraczalnym terminie do 5 września danego roku.

kandydatury

studentów

3. Rektor UR przekazuje wnioski studentów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
wraz z załącznikami, do zaopiniowania przez Radę Wydziału/Instytutu w terminie do 9 września
danego roku.
4. Dziekan Wydziału/Dyrektor Instytutu przekazuje pozytywnie zaopiniowane wnioski wraz
z kompletem dokumentów do Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych w terminie do
5 października danego roku.
5. W przypadku zgłoszenia przez studenta kandydatury po terminie, o którym mowa w ust. 1, decyzję
o przyjęciu zgłoszonej kandydatury podejmuje Dziekan Wydziału/Dyrektor Instytutu mając na
uwadze konieczność przekazania dokumentów Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz
możliwość przedstawienia wniosków przekazanych przez Rektora do zaopiniowania przez Radę
Wydziału/Instytutu, nie później jednak niż do 5 października danego roku.
6. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego przekazuje Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pozytywnie zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium ministra w terminie do 15 października
danego roku.
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§6
WYPŁATA ŚWIADCZENIA
1. Wypłata przyznanego stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dokonywana jest przez uczelnię
ze środków przekazanych na ten cel przez ministra, który to stypendium przyznał.
2. Student, który uzyskał prawo do otrzymania stypendium zobowiązany jest do złożenia
(niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jego przyznaniu) oświadczenia o niepobieraniu tego
świadczenia na innym kierunku (zał. nr 4 do Zarządzenia).
§7
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich
i Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2. Traci moc Zarządzenie nr 86/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29.07.2015 r.
w sprawie zasad składania i sposobu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia przyznawanego studentom.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p. o. REKTOR
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

prof. dr hab. Sylwester Czopek

4

