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REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO 

GMINY OTMUCHÓW 

DLA STUDENTÓW PWSZ W NYSIE 

 

§ 1 

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

w ramach programu stypendialnego fundowanego przez Gminę Otmuchów (zwaną 

dalej „Urząd Miejski w Otmuchowie”) dla studentów PWSZ w Nysie. Ma on na 

celu promowanie kierunków: finanse i rachunkowość oraz motywowanie studentów 

do pracy nad rozwojem osobistym, nagradzanie dobrych wyników w nauce oraz 

pobudzanie do rozwijania talentów w dziedzinach, które są istotne z punktu widzenia 

pracodawcy. 

2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym, stanowiącym formę finansowego oraz 

merytorycznego wsparcia. Stypendium jest motywacją dla studentów wyróżniających 

się co najmniej dobrymi wynikami w nauce, zaangażowaniem w działalność 

organizacji i instytucji studenckich oraz dążeniem do zdobywania dodatkowych 

kwalifikacji poza Uczelnią. Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie 

uzdolnień i zainteresowań studenta oraz wspomagać możliwości stosowania zdobytej 

wiedzy w przyszłej pracy. 

§ 2 

1. PWSZ i Urząd Miejski w Otmuchowie powołują Komisję Stypendialną, która 

podejmuje decyzje kolegialnie o przyznaniu stypendium. 

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: przedstawiciel Fundatora, Prorektor  

ds. studenckich i dydaktyki oraz Koordynator umowy zawartej przez Uczelnię. 

3. O stypendium może się ubiegać student III roku studiów pierwszego stopnia, który 

studiuje w PWSZ w Nysie na kierunku: finanse i rachunkowość. 
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§ 3 

Podstawowym kryterium będzie uzyskanie średniej z ocen za ostatnie dwa semestry             

co najmniej 4,25 i odbycie praktyk studenckich u Fundatora oraz zaakceptowanie zasad 

przyznawania stypendium określonych w niniejszym regulaminie. Sposób obliczania średniej 

ocen określa § 35 ust. 16 pkt. 1a „Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Nysie”. 

§ 4 

1. Student ubiegający się o stypendium winien pobrać i wypełnić wniosek dostępny  

na stronie internetowej Uczelni. 

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi 

załącznikami w wersji papierowej do Biura Pomocy Materialnej i Obsługi Osób 

Niepełnosprawnych, ul. Chodowieckiego 4, pokój 109, 48-300 Nysa,  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października każdego roku kalendarzowego. 

3. Do wniosku o stypendium w wersji papierowej należy dołączyć kserokopie 

dokumentów potwierdzających aktywności określone w § 5 (zaświadczenia, 

certyfikaty, listy referencyjne itp.).    

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oceny wniosków złożonych przez studentów dokonuje Komisja, o której mowa  

w § 2 ust. 1 na podstawie kryteriów określonych w § 5 . 

6. Komisja zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia danych podanych przez 

studenta we wniosku celem ich weryfikacji. 

7. Ocena punktowa poszczególnych wniosków jest jawna i jest publikowana na stronie 

internetowej Uczelni w postaci list rankingowych. 

8. Stypendia będą przyznane kandydatom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.  

W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej 

kandydatów, decyzję podejmuje przedstawiciel Fundatora. 

9. Komisja utworzy listę rezerwową kandydatów na wypadek, gdyby Stypendysta utracił 

w trakcie trwania roku akademickiego prawo do otrzymywania stypendium na skutek 

naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. 

10. Od decyzji Komisji w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie. 
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§ 5 

1. W trakcie oceny punktowej wniosku można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

2. Komisja ocenia studentów według następujących kryteriów i punktacji: 

a) Średnia ocen za ostatnie dwa semestry, gdzie wagami są punkty ECTS: 

4,90 - 5,00 – 40 pkt. 

4,80 - 4,89 – 38 pkt. 

4,70 - 4,79 – 35 pkt. 

4,59 - 4,69 – 32 pkt. 

4,48 - 4,58 – 29 pkt. 

4,46 - 4,57 – 26 pkt. 

4,35 - 4,45 – 23 pkt. 

4,25 - 4,34 – 20 pkt. 

b) Praktyki, staże studenckie  u  Fundatora  /ocena  opiekuna  praktyk/ –  do 25 pkt. 

c)  Praktyki, staże studenckie nadobowiązkowe – do 5 pkt. 

d) Udział w wymianach międzynarodowych – do 10 pkt. 

e) Działalność w organizacjach studenckich, fundacjach lub stowarzyszeniach –  

       do 10 pkt., w tym: 

• aktywny udział potwierdzony zaświadczeniami, referencjami lub opisami 

zrealizowanych projektów – do 5 pkt. 

• udział w realizowanych projektach, przedsięwzięciach (potwierdzony) –  

do 5 pkt. 

f) Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty (potwierdzone certyfikatami lub dyplomami) – 

       do 10 pkt. 

§ 6 

1. Stypendium będzie przyznawane w formie finansowej przez rok akademicki  

(9 miesięcy), w wysokości 500 zł brutto miesięcznie dla jednego studenta. 

2. Fundator zobowiązuje się do ufundowania stypendium dla jednego studenta z jednego 

kierunku - spełniającego podstawowe  kryteria  zapisane w  § 3. W przypadku braku 

studentów  spełniających   kryteria,  stypendium  nie  będzie  fundowane. 
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3. Decyzja o przyznaniu stypendium będzie podana do publicznej wiadomości dnia   

10 listopada każdego roku akademickiego na stronie internetowej Uczelni. 

4. Przyznane stypendia podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

1. Stypendysta w trakcie otrzymywania stypendium zobowiązany jest wobec  

      Fundatora do: 

a) informowania o faktach mających wpływ na tok studiów (np. długotrwała choroba); 

b) informowania o zamiarze przerwania studiów, zmiany uczelni czy kierunku studiów 

oraz podjęciu dodatkowych studiów; 

c) kontaktowania się ze wskazaną przez Fundatora osobą (na zasadach przez nią 

ustalonych) we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. Stypendysta wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych personalnych oraz 

wizerunku w celach promocyjnych programu stypendialnego. 

3. Stypendysta będzie miał możliwość odbycia dodatkowych praktyk na warunkach 

wspólnie ustalonych przez Stypendystę i Fundatora. Miejscem odbywania praktyk jest 

siedziba Fundatora w Nysie. Termin odbywania praktyk jest ustalony indywidualnie 

między Stypendystą a Fundatorem. 

4. Fundator może podpisać ze Stypendystą dodatkową umowę, w której określone 

zostaną prawa i obowiązki stron, z zastrzeżeniem nienaruszania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

§ 8 

1. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu 

w dowolnym momencie bez podania przyczyn. 

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, decyzje podejmuje Komisja 

Stypendialna. 

 


