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Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku 

zamawianym w ramach projektu POKL „Kierunek unikatowy ANALITYKA 

GOSPODARCZA” 

  

§ 1 

Definicje 

 

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

a. Projekt – projekt pt.: „Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA” 

realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od 01.08.2012r. do 

31.10.2015r. 

b. Kierunek zamawiany – kierunek zamawiany Analityka Gospodarcza. 

c. Uniwersytet – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

d. Stypendium motywacyjne – stypendium przyznawane w ramach Projektu. 

e. Stypendysta – student, któremu jest przyznane stypendium motywacyjne. 

f. Program stypendialny - działanie w ramach projektu realizowane na 

Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na 

kierunku zamawianym. Czas realizacji przypada na lata 2012-2015. Program 

stypendialny obejmuje studentów zrekrutowanych na rok ak. 2012/13, którzy 

w roku ak. 2012/2013 są studentami I roku, w roku ak. 2013/2014 II roku,  

a w roku ak. 2014/2015 III roku studiów. 

g. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a studentem, któremu 

przyznano stypendium motywacyjne. 

h. Regulamin – niniejszy Regulamin  
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i. Lista rankingowa – klasyfikacja osób ubiegających się o stypendium 

motywacyjne upubliczniona w postaci numerów albumów studentów na 

stronie internetowej Projektu. 

j. Harmonogram – harmonogram programu stypendialnego na kierunku 

zamawianym, który ogłaszany jest na stronie internetowej Projektu do  

01 października (przed semestrem zimowym) oraz do 01 kwietnia (przed 

semestrem letnim). 

k. Dopuszczalna liczba stypendiów  

 jest równa połowie liczby aktualnie studiujących studentów, gdy ich 

ilość jest liczbą parzystą, 

 jeśli ogólna ilość aktualnie studiujących studentów jest równa liczbie 

nieparzystej oznaczanej tutaj literą n, to ilość dopuszczalna 

przyznawanych stypendiów jest równa liczbie: (n-1)/2.  

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki, tryb przyznawania i wypłacania 

stypendium motywacyjnego studentom objętym programem stypendialnym. 

2. Stypendia motywacyjne współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Priorytetu IV "Szkolnictwo wyższe i nauka" Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Działania 4.1 "Wzmocnienie rozwój 

potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków  

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałania 4.1.2 

"Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 

opartej na wiedzy". Wielkość środków, jakimi dysponuje Uniwersytet w ramach 

projektu oraz liczba studentów pobierających stypendium określa umowa zawarta 

pomiędzy Uniwersytetem a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 
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3. W każdym semestrze liczba stypendystów nie może być większa niż połowa 

wszystkich studentów studiujących na kierunku zamawianym na danym semestrze. Za 

100% studentów kierunku zamawianego przyjmuje się liczbę studentów studiujących 

odpowiednio na tym kierunku w danym semestrze według stanu na dzień zebrania 

Komisji Stypendialnej.  

4. Stypendium motywacyjne przyznawane jest na wniosek studenta. Za datę złożenia  

uznaje się datę dostarczenia wniosku wraz z kompletem wszystkich wymaganych 

dokumentów. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty za datę 

złożenia przyjmuje się datę wpływu do Uniwersytetu wniosku wraz z kompletem 

wszystkich wymaganych dokumentów. Wnioski należy składać w terminie 

określonym w Harmonogramie. 

5. Stypendium motywacyjne przyznawane jest na okres jednego semestru – 5 miesięcy 

(w semestrze zimowym: od 1 października do ostatniego dnia lutego, w semestrze 

letnim: od 1 marca do ostatniego dnia lipca) w równej wysokości, maksymalnie do 

1000 zł miesięcznie. O wysokości stypendium w danym semestrze decyduje Komisja 

Stypendialna uwzględniając wysokość środków oraz liczbę uprawnionych.  

6. Stypendium motywacyjne na kierunku zamawianym można otrzymywać maksymalnie 

przez 6 semestrów. 

 

§ 3 

Komisja stypendialna 

 

1. Stypendium motywacyjne przyznaje Komisja Stypendialna. W skład Komisji 

Stypendialnej wchodzą: 

a. Specjalista ds. Rozwoju Kierunku 

b. Przedstawiciel samorządu studenckiego - student Wydziału Zarządzania 

oddelegowany przez organ samorządu studenckiego. 

c. Specjalista ds. Stypendiów 
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2. W przypadku negatywnej decyzji Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje 

odwołanie do Koordynatora Projektu. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od 

daty otrzymania decyzji o nieprzyznaniu stypendium motywacyjnego. Decyzja 

Koordynatora Projektu jest ostateczna. 

 

§ 4 

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium motywacyjnego 

 

1. Lista stypendystów ustalana jest każdorazowo na dany semestr studiów. 

2. O stypendium na pierwszy semestr studiów może ubiegać się student, który został 

przyjęty na pierwszy rok studiów w wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz złożył 

wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w terminie określonym  

w Harmonogramie. 

3. Podstawą ustalenia listy rankingowej dla studentów pierwszego semestru jest liczba 

punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Łączna maksymalna liczba punktów, 

które może uzyskać student w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wynosi 200 

pkt. Stypendia przyznaje się studentom w kolejności od tego, który uzyskał 

największą ilość punktów, lecz ilość dopuszczalna  przyznanych stypendiów nie może 

przekroczyć połowy liczby studentów.  

4. W przypadku, gdy nie jest możliwe wyłonienie liczby najlepszych studentów 

pierwszego semestru, z powodu równej liczby punktów na liście rankingowej,  

o zakwalifikowaniu do grona stypendystów decyduje wynik uzyskany na egzaminie 

maturalnym z języka obcego i matematyki. Jeśli to kryterium również nie rozstrzyga, 

to tak zmniejsza się ostateczną liczbę stypendiów, aby ich ilość nie przekroczyła 

liczby dopuszczalnej przyznawanych  stypendiów.  

5. O stypendium na kolejne semestry studiów, począwszy od drugiego może ubiegać się 

student, który spełnia następujące warunki:  
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a. złożył kartę okresowych osiągnięć studenta w dziekanacie nie później niż  

w ciągu 7 dni od daty zakończenia sesji poprawkowej, 

b. złożył wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w terminie 

określonym w Harmonogramie. 

6. Na kolejnych semestrach studiów, począwszy od drugiego, Komisja Stypendialna 

rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium w oparciu o następujące kryteria:  

a. Średnią ocen za wyniki w nauce uzyskane w semestrze poprzedzającym 

przyznanie stypendium motywacyjnego przeliczonej na punkty  

i przemnożonej przez 10 (max 50 pkt.). Średnia ocen jest to średnia ważona 

ocen końcowych, obliczona zgodnie z obowiązującym w Uniwersytecie 

regulaminem studiów.  

b. Aktywność studenta w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium 

motywacyjnego, w szczególności osiągnięcia związane z kierunkiem studiów 

(max 10 pkt): 

 udział w kole naukowym kierunku Analityka gospodarcza – 

maksymalnie 2 pkt 

 udział w innym kole naukowym – 1 pkt (maksymalnie 1 inne koło 

naukowe) 

 publikacja recenzowana lub praca przyjęta do druku po recenzji – do 

2 pkt za pracę (maksymalnie 2 publikacje)  

 publikacja nierecenzowana – 1 pkt (maksymalnie 1 publikacja 

punktowana) 

 przedstawienie referatu na konferencji – 1 pkt (maksymalnie  

2 referaty) 

Za inne osiągnięcia naukowe Komisja Stypendialna może przyznać 

dodatkowo do 3 pkt z zastrzeżeniem, że suma dodatkowych punktów nie 

może przekroczyć 10. Punkty dodatkowe są przyznawane na podstawie: 
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 wniosku złożonego przez Opiekuna Koła Naukowego za 

działalność w kole naukowym kierunku Analityka gospodarcza, 

 dokumentów potwierdzających osiągnięcia złożonych przez 

studenta razem z wnioskiem o przyznanie stypendium 

7. Łączna maksymalna liczba punktów, które może uzyskać student w wyniku 

postępowania kwalifikacyjnego wynosi 60 pkt.  

8. Lista rankingowa ukaże się na stronie internetowej Projektu zgodnie  

z Harmonogramem. 

9. Po rozpatrzeniu wniosków z odwołaniami zostanie ogłoszona ostateczna lista 

rankingowa. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. W przypadku pozytywnego 

uwzględnienia odwołania, stypendium za każdym razem traci ostatnia osoba, która 

uzyskała stypendium. 

 

§ 5 

Zasady wypłacania stypendium motywacyjnego 

 

1. Stypendium motywacyjne przyznawane w ramach Projektu jest wypłacane wyłącznie 

na wskazany przez studenta rachunek bankowy. 

2. W przypadku zmiany numeru konta bankowego należy zgłosić ten fakt do Biura 

Projektu i wypełnić stosowne oświadczenie ze wskazaniem nowego rachunku 

bankowego. 

3. Wypłata stypendiów za dany miesiąc następuje przelewem na rachunek bankowy 

studenta do ostatniego dnia miesiąca (z zastrzeżeniem, że wypłata stypendiów za 

październik i listopad następuje nie później niż do 10 grudnia, a za marzec i kwiecień 

nie później niż do 10 maja). 

4. Stypendium motywacyjne wypłacane jest pod warunkiem dostępności środków na 

koncie Projektu. Opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych mogą skutkować 

zmianami w terminach wypłacania stypendium motywacyjnego. Zaległości zostaną 
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wypłacone niezwłocznie po uzyskaniu środków z wyrównaniem za brakujące 

miesiące. W przypadku opóźnienia odsetki nie przysługują. 

 

§ 6 

Obowiązki i uprawnienia stypendysty 

 

1. Warunkiem wypłacenia stypendium motywacyjnego jest podpisanie Umowy w ciągu 

7 dni od daty upublicznienia listy rankingowej. Student może odmówić podpisania 

Umowy i tym samym traci możliwość pobierania stypendium. Niepodpisanie Umowy 

traktowane jest jako odmowa jej podpisania. Wówczas Komisja Stypendialna 

podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium kolejnej osobie z największą liczbą 

punktów uzyskanych w procedurze kwalifikacyjnej. 

2. Student zachowuje prawo do otrzymywania stypendium w przypadku udziału 

w programach międzynarodowej bądź krajowej wymiany studentów pod warunkiem 

kontynuacji nauki na innej uczelni na tym samym kierunku studiów. 

3. Stypendium motywacyjne otrzymane na podstawie niniejszego Regulaminu zgodnie  

z działaniami Projektu nie wyklucza przyznania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów (stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, 

stypendium ministra, itp.). 

4. Stypendium motywacyjne może być pobierane w tym samym czasie tylko na jednym 

kierunku zamawianym.  

5. W tym samym czasie można pobierać tylko jedno stypendium przyznawane w ramach 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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§ 7 

Utrata prawa do otrzymania stypendium 

 

1. Student traci prawo do otrzymywania Stypendium motywacyjnego: 

a. W razie stwierdzenia podania przez studenta we wniosku o stypendium 

motywacyjne informacji niekompletnych lub niezgodnych ze stanem 

faktycznym. Komisja Stypendialna, w przypadku stwierdzenia podania przez 

studenta nieprawdziwych danych może skierować sprawę do Rektora, który po 

zapoznaniu się z wnioskiem może przekazać sprawę do komisji dyscyplinarnej 

dla studentów. Stypendium pobrane na podstawie nieprawdziwych danych lub 

oświadczeń stanowi świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 Kodeksu 

cywilnego i podlega zwrotowi na zasadach określonych przez przepisy  

o bezpodstawnym wzbogaceniu. Student zobowiązany jest zwrócić 

stypendium niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym przez 

Uniwersytet. 

b. Z dniem skreślenia z listy studentów, stypendium motywacyjne przysługuje do 

miesiąca, w którym student został skreślony. W przypadku, gdy decyzja  

o skreśleniu z listy studentów zostanie uchylona stypendium motywacyjne 

zostanie wypłacone wraz z zaległościami w najbliższym terminie wypłat dla 

stypendystów, z zastrzeżeniem, że uchylenie decyzji o skreśleniu nie może 

wpłynąć na wydłużenie czasu trwania studiów. 

c. Z dniem rezygnacji ze studiów, stypendium motywacyjne przysługuje do 

końca miesiąca, w którym student zrezygnował ze studiów. 

d. W okresie przebywania na urlopie długoterminowym (o ile przyznanie urlopu 

wydłuży czas trwania studiów). 

e. W przypadku zmiany kierunku studiów. 

f. W przypadku nie przestrzegania zasad Regulaminu. 

g. W przypadku nie podpisania Umowy. 
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h. W przypadku zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem 

komisji dyscyplinarnej dla studentów. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz wątpliwościach 

interpretacyjnych decyzję podejmuje  Koordynator Projektu. 

3. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu są wprowadzane zarządzeniem Rektora. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. 

 


