
 

STYPENDIUM REKTORA - 2022/2023 

zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż  do 25 LISTOPADA 2022 r. 

  

Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, 

stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego 

kierunku. 

  

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu Świadczeń z Funduszu Stypendialnego dla studentów  ZPSB 

tj. stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; stypendium rektora: zapomoga 

 

    1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich 

                  jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów; 

 

    2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy  

magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 

licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia; 

 

   Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 

  

  

  

  

  

  

  

Termin złożenia wniosku 

  

  

  

  

  

do 21 października br. 

  

 

  

 do 30 marca - na semestr letni 

  
 

 

wniosek o stypendium rektora -  

  

- drukować dwustronnie na A4 

  

  

  

  

  
 

  

 Każde osiągnięcie należy 

udokumentować stosownymi 

załącznikami      

https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2022/10/WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-Stypendium-REKTORA-2022.2023-1.docx
https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2022/10/WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-Stypendium-REKTORA-2022.2023-1.docx


  

  

  

  

  

  

  

Wymagane dokumenty 

   

Student, który ukończył studia I stopnia poza ZPSB, zobowiązany jest złożyć 

wraz z wnioskiem o stypendium, zaświadczenie wystawione przez dziekanat 

uczelni, na której odbył studia, z następującymi informacjami: 

  

1. obowiązująca skala ocen w danej uczelni; 

2. średnia ze wszystkich uzyskanych ocen z ostatniego roku studiów 

pierwszego stopnia (to znaczy: za jeden lub dwa semestry w zależności od 

przyjętego na danym kierunku studiów okresu zaliczeniowego roku studiów) 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń; 

  

3. średnia ze wszystkich uzyskanych ocen za ostatni semestr zaliczonego roku 

studiów (to znaczy: za jeden lub dwa semestry w zależności od przyjętego na 

danym kierunku studiów okresu zaliczeniowego roku studiów) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń; 

4. średnia ze wszystkich uzyskanych ocen na studiach pierwszego stopnia, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń, na podstawie, 

których student kontynuuje studia uzupełniające; 

  

5. data ukończenia studiów. 

Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni do ZPSB lub zmienił kierunek 

studiów w ramach ZPSB, 

potwierdzenia średniej ocen na poprzednim roku i kierunku studiów, w tym 

również średniej ocen za ostatni semestr zaliczonego roku studiów (to 

znaczy: za jeden lub dwa semestry, w zależności od przyjętego na danym 

kierunku studiów okresu zaliczeniowego roku studiów) oraz średniej ocen z 

dotychczas zaliczonych semestrów w ramach ukończonych lat studiów na 

danym kierunku studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez 

zaokrągleń, dokonuje dziekanat wydziału, na który student został przyjęty. 

  

Student po ukończeniu każdego roku studiów w ZPSB, 

zobowiązany jest potwierdzić w dziekanacie właściwego wydziału średnią 

ocen na wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych 

studentów. 

  



  

  

  

  

  

  

  

Wypłata 

  

  

  

Do końca każdego miesiąca, po 

przekazaniu przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego środków na 

ten cel, z wyjątkiem października 

i marca, za które wypłata może 

nastąpić z miesięcznym opóźnieniem. 

  

Stypendium przyznawane jest na 

okres 10 miesięcy w danym roku 

akademickim z wyjątkiem, gdy 

ostatni rok studiów, zgodnie z 

programem studiów trwa jeden 

semestr i nie dłużej niż na okres 5 

miesięcy. 

  

W przypadku, gdy studia II stopnia 

rozpoczynają się w semestrze letnim 

danego roku akademickiego 

stypendia przyznawane są od marca. 

 

Student traci prawo do przyznanego 

stypendium w związku 

z okolicznościami wymienionymi 

 w § 7  

 

Regulamin świadczeń z Funduszu 

Stypendialnego                    

   

  

Sposób wypłaty 

  

Stypendium wypłacane jest 

przelewem na indywidualne konto 

bankowe studenta. 

  

  

  

. 

  

  

   

Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, 

stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego 

kierunku. 

  

 

https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2022/09/Regulamin-Funduszu-Stypendialnego_marzec_2022.docx_.pdf
https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2022/09/Regulamin-Funduszu-Stypendialnego_marzec_2022.docx_.pdf

