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im.

Danii/awa Pigwa: dla

Amden/ów Karpaakzly' PMI/wawy Ucze/nz" w Krainie

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce
z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia dla studentów
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Sl
pochodzenie środków na własny Fundusz stypendialny im. Stanisława Pigonia,
znany dalej Funduszem, określa Senat.
Kwotę do wykorzystania na stypendia z Funduszu W danym roku akademickim określa
Rektor.
Stypendium z Funduszu przyznaje Rektor na wniosek studenta.

Wysokość

i

SZ

.

Środkami przeznaczonymi na realizację zadań Funduszu zarządza Rektor,
przy udziale
ds.
Komisji
przyznawania stypendiów z Funduszu, zwanej dalej Komisją, W składzie:
a) Prorektor ds. rozwoju (jako Przewodniczący),
b) Prorektor ds. studiów,
c)
Kanclerz,
d) samodzielni pracownicy, po jednym z każdego instytutu, delegowani
przez
dyrektorów instytutów,
c) przedstawiciel Rady Uczelni,
t) przedstawiciel studentow, delegowany przez Samorząd Studencki.
Do zadań Komisji nalezy:
a) ocena formalna i merytoryczna wniosków,
b) przygotowanie i przedłożenie Rektorowi listy studentów, którym w opinii Komisji
powinno zostać przyznane stypendium.
Rektor, zatwierdza liste studentów, którym przyznaje stypendium lub kieruje ją do Komisji
w celu ponownego rozpatrzenia.
Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przez Rektora przekazwvana jest studentowi
ubiegającemu się o przyznanie stypendium w formie deciji.
$$

Stypendium z Funduszu dla studentów przyznawane jest za wyniki w nauce.
Przez wyniki w nauce rozumie się średnią ocen studenta liczona zgodnie z S 5 ust. 1
niniejszego regulaminu, nie niższą niż 4,2 oraz indywidualne osiągnięcia naukowe studenta,
XV

a)

l'VŻm

rozpoczecie lub zrealizowanie projektu
badawczofnaukowego
powiązanego
z prowadzonymi w Uczelni kierunkami studiów, publikacje
artykułów naukowych,
udzial w konferencjach naukowych lub/oraz

b)

udział w badaniach naukowych stanowiących podstawę pracy licencjackiej / inżynierskiej
lub magisterskiej studenta, która przyczyniła się do zwiększenia dorobku badawczego
Uczelni,

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta, złożony zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu.
Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium składają wnioski W terminie do 31
października danego roku akademickiego lub w terminie wskazanym w uchwale senatu
dotyczącej uchwalenia albo zmiany regulaminu.
Stypendium przyznawane jest dla studentów posiadających najwyższą liczbę punktów wg.
listy rankingowej, utworzonej spośród wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski.
Punkty za wyniki w nauce przyznawane są według następujących kryteriów:
&)
punktacja za średnią ocen:
od 4,20 do 4,40 _ 2 pkt,
od 4,41 do 4,60 _ 4 pkt,
od 4,61 do 4,80 — () pkt,
od 4,81 do 5,00 — 8 pkt.
b) punktacja za indywidulane
osiągnięcia naukowe studenta, (› których mowa
3
S
2
lit.
ust.
a _ max. 4 pkt., o liczbie przyznanych punktów decyduje Komisja
w
po
zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacja;
punktacja za udzial w badaniach naukowych stanowiących podstawę pracy
licencjackiej / inżynierskiej lub magisterskiej studenta, która przyczyniła się do
zwiększenia dorobku badawczego Uczelni, o których mowa w S 3 ust. 2 lit. b — max. 4
pkt., o liczbie przyznanych punktów decyduje Komisja po zapoznaniu się
z przedłożoną dokumentacją.
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1.

O stypendium z Funduszu na dany rok akademicki może ubiegać się student, który:
1) ukończyl pienvszy lub drugi rok studiów licencjackich I stopnia lub ukończył pierwszy,
drugi lub trzeci rok studiów inżynierskich I stopnia lub został wpisany na listę studentów
I roku studiów II stopnia, a w przypadku studiów II
stopnia rozpoczynających się
letnim
w semestrze
ukończył pierwszy semestr studiów;
w
uzyskał
poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen liczona ze wszystkich
ocen końcowych z przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania na
danym kierunku studiów (potwierdzona przez właściwy sekretariat), nie niższą niż 4,2
(wynik wyliczany jest do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrąglania);
3) do końca poprzedniego roku akademickiego wypełnił wszystkie warunki przewidziane
regulaminem studiów oraz planem studiów i programem nauczania, wymagane do
zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów, w terminie przewidzianym
organizacją studiów;
nie posiada zaległości w realizacji planu studiów i programu nauczania przenoszonej na
rok kolejny;
jest wpisany na rok akademicki, na którym wnioskuje o przyznanie stypendium;
przedłożył dokumentację potwierdzająca indywidualne osiągnięcia naukowe, w tym
m.in.: potwierdzenie przez opiekuna projektu i dyrektora instytutu udziału
w badaniach naukowych, certyfikat potwierdzający udział w konferencjach naukowych,
—

dokumentację potwierdzającą publikację artykułów naukowych afiliowanych do KPU W
Krośnie, inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe.
2. W przypadku studentów studiów II stopnia ubiegających się o przyznanie stypendium,
okres pomiędzy ukończeniem studiów I stopnia a rozpoczęciem studiów II stopnie nie
może być dłuższy niż 16 miesięcy.
3. Absolwenci innych uczelni przyjęci w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia
ll stopnia mogą ubiegać się o stypendium na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Otrzymanie przez studentów, o których mowa W ust, 3 powyżej, punktów za udział we
wcześniejszych badaniach naukowych jest możliwe jedynie w przypadku uznania, ze
badania mogą być kontynuowane w Uczelni i przyczynią się do zwiększenia jej dorobku
badawczego.
5. Studenci przeniesieni z innych uczelni lub wznawiający studia w KPU W Krośnie,
mogą
ubiegać się o przyznanie stypendium na zasadach określonych W niniejszym regulaminie po
zrealizowaniu i zaliczeniu jednego roku studiów W KPU w Krośnie.
6. O stypendium nie mogą ubiegać się studenci po ostatnim roku studiów.

w.
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Średnia do stypendium z Funduszu liczona jest ze wszystkich ocen końcowych
z przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania na danym kierunku
studiów, uzyskanych w poprzednim roku akademickim.
2. Za podstawę do obliczenia średniej ocen studenta bierze się przedmioty zaliczone tylko
w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być
przyznane, a W przypadku , o którym mowa W 5 4 ust. 2 z ostatniego roku lub semestru
studiów I stopnia. Nie uwzględnia się ocen z przedmiotów pozaprogramowych lub
zaliczanych w poprzednich latach akademickich oraz ocen uzyskanych na innych
studiowanych kierunkach.
3. Przedmiotem pozaprogramowym jest przedmiot, którego obowiązku zaliczenia lub
możliwości wybom przez studenta nie przewiduje plan studiów i program nauczania danego
kierunku studiów.
1.

só
Student ubiegający się o przyznanie stypendium składa do Rektora wniosek Wg wzoru
określonego w załączniku nr 1 do regulaminu Funduszu.
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Student

uprawniony

do

otrzymania

stypendium

otrzymuje

stypendium

w wysokości:

przy punktacji od 13 pkt. do 16 pkt. — 2 000 zł brutto,
2) przy punktacji od 9 pkt. do 12 pkt. _ 1 000 zł brutto,
3) przy punktacji od 0 pkt. do 8 pkt. _ komisja wnioskuje do Rektora o nieprzyznanie
stypendium.
2. Stypendium wypłacane jest jednorazowo W terminie do 30 listopada danego roku
akademickiego lub w terminie wskazanym w uchwale senatu dotyczącej uchwalenia albo
zmiany regulaminu.
1)

ss

Rektor może, po konsultacji z Komisją, w uzasadnionych przypadkach zawiesić,
wstrzymać wypłatę bądź zażądać zwrotu ww. stypendiów.
2, W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję
podejmuje Rektor po
zasięgnięciu opinii Komisji.
3. W przypadku braków środków finansowych Rektor może zawiesić nabór wniosków
iwypłatę stypendiów z Funduszu.
4. XV przypadku, kiedy w zwiazku z dużą liczbą osób
uprawnionych do otrzymania stypendium
łączna suma stypendiów przekroczy zakładaną na dany rok kwotę, Rektor może na etapie
rozpatrywania wniosków podjąć decyzję o zmianie progów uprawniających do otrzymania
stypendium lub kwot ich wypłacania,
5.
Rektor przedstawia Senatowi Uczelni raz w roku informację o wykorzystaniu środków
z Funduszu stypendialnego.
1.
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Regulamin wchodzi w zycie
wprowadzenia.

z

dniem podjęcia uchwały przez Senat w sprawie jego

REKTOR
?. bq.—'za?
dr hab. Z'mqmnu

Barabasz

prof. KPU

