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Regulamin przyznawania stypendiów
z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Staszica

§1
1. O stypendia z Funduszu mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych w AGH, pochodzący
z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a także z krajów rozwijających się (wytypowanych
przez Radę Funduszu), i niepobierający innych świadczeń stypendialnych, z wyłączeniem
stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
2. Stypendia przyznawane są:
1) za wyniki w nauce, lub
2) jako pomoc materialna dla studentów będących w trudnej sytuacji życiowej.
§2
1. Stypendystów wyłania w drodze kwalifikacji Rada Funduszu i przedkłada do zatwierdzenia
Rektorowi AGH.
2. Kwalifikacja kandydatów na stypendystów przeprowadzana jest odrębnie w dwóch grupach:
1) w grupie A, tj. grupie studentów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia w nauce,
2) w grupie B, tj. grupie studentów ubiegających się o stypendium w związku z trudną
sytuacją życiową.
3. Środki Funduszu w części przewidzianej na stypendia w danym roku dzieli się na dwie pule
kwotowe, proporcjonalnie do liczby złożonych wniosków w grupach A i B.
4. Część środków, o których mowa w ust. 3 zabezpiecza się na wypłaty stypendiów przyznanych
wskutek uwzględnienia ewentualnych odwołań od decyzji o nieprzyznaniu stypendium.
5. Student może ubiegać się o stypendium tylko w jednej grupie.
§3
1. Spośród złożonych wniosków tworzone są listy rankingowe kandydatów, odrębnie dla każdej
grupy.
2. Lista rankingowa dla grupy A tworzona jest w oparciu o wyniki w nauce osiągnięte przez
studenta ubiegającego się o stypendium, których miarą jest:
1) średnia ocena z ostatniego roku studiów, w przypadku studentów II roku i wyższych lat
studiów stacjonarnych, lub
2) liczba punktów wskaźnika rekrutacyjnego W, w przypadku studentów I roku studiów
stacjonarnych I i II stopnia.
3. Średnia ocena lub liczba punktów uzyskanych w rekrutacji wymagają potwierdzenia przez
właściwy dziekanat.
4. Listę rankingową grupy A ustala się w kolejności od najwyższej oceny średniej, o której mowa
w ust. 2 pkt. 1), przemiennie z osobami o najwyższej wartości wskaźnika uzyskanego
w rekrutacji na studia stacjonarne, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2).
5. Przy jednakowej wysokości średniej lub wskaźnika, o których mowa w ust. 4, w celu
wyłonienia kandydata do otrzymania stypendium, Rada Funduszu może uwzględnić inne
czynniki, jak np. udział w pracach badawczych lub kołach naukowych. Informacje o tym
student ubiegający się o stypendium może zamieścić w załączniku wymaganym do wniosku.
6. Warunkiem ubiegania się o stypendium w grupie B jest dołączenie do wniosku:
1) oświadczenia o sytuacji materialnej w rodzinie studenta i wysokości dochodu w zł (wg
kursu walut aktualnego na dzień składania wniosku) przypadającego na jedną osobę
w rodzinie studenta;
2) zaświadczenia o zaliczeniu ostatniego roku studiów (dotyczy studentów powyżej I roku
studiów).
7. Listę rankingową grupy B ustala się narastająco w kolejności od najniższego średniego
dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta.
8. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba ma dokładnie taki sam średni dochód na jedną
osobę w rodzinie, wyższą pozycję na liście rankingowej B otrzymuje ta, która wykazuje się
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znajomością języka polskiego i złożyła
w załączniku wymaganym do wniosku.
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9. Po przyznaniu stypendiów, z każdej listy rankingowej tworzone są listy rezerwowe
odpowiednio dla grupy A i grupy B. Znajdują się na nich kolejne osoby (maksymalnie 5 dla
każdej listy), które zajęły 5 pierwszych miejsc po ostatniej osobie zakwalifikowanej do
stypendium. Osoby te będą mogły otrzymać stypendium na semestr letni, jeżeli po
przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w § 6, dotychczasowi stypendyści zaprzestaną
pobierania świadczenia.
§4
1. Stypendium przyznaje się na rok akademicki, z zastrzeżeniem § 6 ust 4 i § 7 ust. 1-3.
2. Przyznane stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach, w semestrze zimowym
za miesiące od października do lutego, a w semestrze letnim za miesiące od marca do lipca.
3. Wypłata stypendium z Funduszu następuje w formie przelewu na konto osobiste studenta,
podane we wniosku o przyznanie stypendium.
§5
1. Studenci zainteresowani przyznaniem stypendium z Funduszu obowiązani są złożyć
w dziekanacie macierzystego Wydziału wniosek do Rektora AGH (wg wzoru stanowiącego
załącznik do niniejszego Regulaminu) wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
2. Wnioski o przyznanie stypendium z Funduszu na dany rok akademicki winny być składane do
dnia 15 października.
3. O przyznaniu stypendium informowani są w formie pisemnej stypendyści i Dziekani
właściwych Wydziałów.
§6
1. Uprawnienie do pobierania stypendium podlega weryfikacji przez Radę Funduszu w połowie
roku akademickiego, tj. po zakończeniu semestru zimowego. Podstawą weryfikacji są
osiągnięcia w nauce.
2. Student pobierający stypendium z Funduszu, celem kontynuacji wypłaty w semestrze letnim,
winien przedłożyć sprawozdanie z postępów w kształceniu oraz informację o innych
osiągnięciach naukowych w poprzednim semestrze.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy złożyć we właściwym dziekanacie w terminie do
dnia 15 marca.
4. Niezłożenie w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 2 oraz brak postępów w nauce
skutkują zaprzestaniem wypłaty stypendium.
5. Jeżeli w wyniku weryfikacji przeprowadzonej po zakończeniu semestru zimowego w trybie
określonym w niniejszym paragrafie, wypłaty niektórych stypendiów w semestrze letnim
zostaną zaprzestane, to z uwolnionych środków finansowych Rada Funduszu może wskazać
Rektorowi kolejne osoby z odpowiednich list rezerwowych, o których mowa w § 3 ust. 9, jako
kandydatów na stypendystów Funduszu w semestrze letnim.
§7
1. Stypendia ze środków Funduszu są wypłacane do miesiąca, w którym winno nastąpić planowe
ukończenie studiów lub miesiąca, w którym student obroni pracę dyplomową.
2. Student traci prawo do otrzymywania stypendium z Funduszu jeżeli:
1) został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
2) nie zaliczył roku lub semestru studiów,
3) został skreślony z listy studentów,
4) zachodzą przesłanki, o których mowa w § 6 ust. 4,
5) student otrzymujący stypendium pobiera inne świadczenia stypendialne niż stypendium
Rektora dla najlepszych studentów, zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 1.
6) zachodzą inne uzasadnione przesłanki.
3. Zaprzestanie wypłaty stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zaistniały okoliczności wymienione w ust. 2
4. Decyzję o utracie prawa do stypendium z Funduszu podejmuje Rektor na wniosek Rady
Funduszu.
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5. Utrata prawa do stypendium na podstawie przesłanki wymienionej w ust. 2 pkt. 5 wiąże się
z obowiązkiem zwrotu świadczeń stypendialnych pobranych z naruszeniem § 1 ust. 1.
§8
1. Zmiany w Regulaminie uchwala Rada Funduszu w obecności wszystkich członków i przedkłada
do zatwierdzenia Rektorowi, który publikuje je w formie Zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obowiązują wszystkich kandydatów na stypendystów
Funduszu, którzy składają wnioski o przyznanie stypendium w roku akademickim, od którego
wejdzie w życie Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z
wprowadzenia tegoż Regulaminu.
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4. Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowi wniosek studenta o przyznanie stypendium.
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