
 
 

      

 

 

Zarządzenie nr 11/22 

Rektora 

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie 

z dnia 2 marca 2022 r. 

w sprawie ustanowienia 

Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium dla studentów kierunku 

Automatyka i robotyka KPU w Krośnie w ramach projektu „Kreujemy + 

Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = 

KROSNO” 

 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§1 

Ustanawiam Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium dla studentów 

kierunku Automatyka i robotyka KPU w Krośnie w ramach projektu „Kreujemy + 

Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” 

 

§2 

Regulamin, o którym mowa  w  § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

      dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU 

        Rektor  

 



    

 

 

 
Załącznik do zarządzenia Nr 11/22 

Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie 

 z dnia 2 marca 2022 roku  

 
 

Regulamin 
 

przyznawania i wypłacania stypendiów zamawianych  dla studentów kierunku 
Automatyka i robotyka KPU w Krośnie w ramach projektu „Kreujemy + Rozwijamy + 

Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” 
 

 
1. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów 

zamawianych za wyniki w nauce na kierunku Automatyka i robotyka, przyznawanych w 

ramach przedsięwzięcia Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka 

w projekcie „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + 

Odmieniamy = KROSNO”. 

2. Stypendia zamawiane zwane dalej „Stypendiami”, przyznaje się ze środków 

przekazanych Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w ramach realizacji projektu, 

o którym mowa w § 1 ust. 1. 

3. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. 

 
 

§ 2 

1. Stypendia przyznawane są na zasadach konkursu.  

2. Informacje na temat konkursu podawane są do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej KPU w Krośnie oraz na tablicy ogłoszeń Instytutu Politechnicznego. 

 
 

§ 3 

Wysokość Stypendium wynosi 1 060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt zł 00/100) 

miesięcznie. 

 
§ 4 

Stypendium przyznaje się:  

1) w semestrze zimowym na drugim i trzecim roku studiów na okres pięciu miesięcy od 

października do lutego; 

2) w semestrze letnim na pierwszym i drugim roku studiów na okres czterech miesięcy od 

marca do czerwca. 

 
§ 5 

O Stypendium mogą ubiegać się studenci którzy, rozpoczęli kształcenie na kierunku 

Automatyka i robotyka w roku akademickim 2021/2022. 

 

 



    

 

 

 

 
§ 6 

W każdym z semestrów, o których mowa w § 4, Stypendium otrzymuje nie więcej niż pięciu 
studentów, o których mowa w § 5. 

 
 

2. Kryteria przyznawania Stypendium 
 

§ 7 

Stypendium może być przyznane studentowi, który:  

1) złożył deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych,  

2) w semestrze poprzedzającym przyznanie Stypendium terminowo złożył wszystkie 

egzaminy i uzyskał wszystkie zaliczenia przewidziane planem studiów na dany semestr. 

 
 

 
3. Tryb i zasady przyznawania stypendium 

 
§ 8 

1. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Wzór wniosku określa załącznik do 

niniejszego regulaminu.  

2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się co semestr w nieprzekraczalnym terminie: do 

dnia 20 października w semestrze zimowym oraz do dnia 25 marca w semestrze letnim.  

3. Wnioski o przyznanie stypendium złożone w terminie późniejszym niż określony w § 8 

ust. 2 pozostawia się bez rozpoznania.  

 
 

§ 9 

1. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna powołana przez Rektora, zwana dalej  

Komisją.  

2. W skład Komisji wchodzą: 

- Prorektor ds. rozwoju - przewodniczący, 

- Kierownik Zakładu Automatyki i robotyki, 

- pracownik Działu Studiów. 

3. Rektor może odwołać członka Komisji w trakcie kadencji i powołać na jego miejsce inną 

osobę. Nie wymaga to zmiany zapisów § 9 ust. 2. 

 
 

§ 10 

Do obowiązków Komisji należy w szczególności:  

1) sprawdzanie prawidłowości złożonych wniosków,  

2) ustalanie listy rankingowej studentów ubiegających się o stypendium, 

3) ustalanie list stypendystów,  

4) wydawanie decyzji o przyznaniu stypendium,  

5) wydawanie decyzji o nieprzyznaniu stypendium.  

 



    

 

 

 
 

 
 

§ 11 

1. Stypendium jest przyznawane przez Komisję w formie pisemnej decyzji. Odmowa 

przyznania stypendium również następuje w formie decyzji. 

2. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie w formie pisemnej do Rektora KPU w Krośnie. 

Odwołanie powinno być składane w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji, o której 

mowa w § 11 ust.1. 

3. Rektor ma 14 dni na rozpatrzenie odwołania i podjęcie decyzji. Decyzja Rektora jest 

ostateczna. 

 
 

§ 12 

Osoby ubiegające się o Stypendium umieszczane są na listach rankingowych. 

 
 

§ 13 

1. Komisja co semestr sporządza listę rankingową spośród studentów kierunku Automatyka i 

robotyka, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 i złożyli w terminie 

wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 1, gdzie kryterium stanowi średnia arytmetyczna 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń za poprzedni 

semestr studiów, obliczona na podstawie wszystkich ocen końcowych z modułów 

przewidzianych w programie studiów. 

2. Jeżeli w limicie przyznanych stypendiów będzie więcej niż jedna osoba z tą samą średnią 

ocen, to kryterium pomocniczym przy ustalaniu prawa do stypendium będzie średnia 

arytmetyczna liczona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń za 

poprzedni semestr studiów obliczona na podstawie wszystkich ocen końcowych z 

modułów przewidzianych w programie studiów. 

3. Osoby które nie zostaną zakwalifikowane do otrzymywania stypendium zostaną ujęte na 

liście rezerwowej. 

 
 

4. Wypłata Stypendium  
 
 

§ 14 

Stypendium wypłaca się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez 

studenta.  

 
 

§ 15 

Stypendium wypłaca się co miesiąc, przy czym wypłata stypendium za październik i listopad 

jest dokonywana łącznie w listopadzie, a w przypadku wypłaty stypendium za marzec 

i kwiecień, jest dokonywana łącznie w kwietniu.  

 
 
 



    

 

 

 

 
§ 16 

1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania Stypendium w przypadku:  

1) uzyskania urlopu – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło przejście na urlop,  

2) skreślenia z listy studentów – z końcem miesiąca, w którym uprawomocniła się  

decyzja o skreśleniu,  

3) zawieszenia w prawach studenta – z końcem miesiąca, w którym uprawomocniła 

się decyzja o zawieszeniu w prawach studenta,  

4) przeniesienia się do innej uczelni – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło 

przeniesienie, 

5) stwierdzenia w deklaracji, o której mowa § 7 ust. 1, informacji niezgodnych ze 

stanem faktycznym – z końcem miesiąca, gdy takowe ustalenie miało miejsce. 

2. W przypadku utraty prawa studenta do otrzymywania Stypendium, Komisja przyznaje 

zwolnione w ten sposób Stypendium kolejnemu studentowi z listy rankingowej. 

3. W przypadku gdy Stypendium zostało przyznane już wszystkim studentom z listy 

rankingowej, Komisja może zorganizować konkurs uzupełniający. 

 
 

5. Postanowienia końcowe 
 

§ 17 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie kształcenia w ramach projektu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 23). 

3. Uczelnia zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 


