
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

Z funduszu Darowizny Edwarda Józefa Brzezińskiego 

 

§1 

Stypendia naukowe, zwane dalej „Stypendiami”, przyznawane są studentom studiów I stopnia 

Wydziału Mechanicznego Technologicznego, zwanego dalej „Wydziałem”, którzy deklarują 

kontynuację nauki na studiach II stopnia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. 

§2 

Ustanawia się Kapitułę stypendium w składzie: 

- Prodziekan ds. Studenckich – Przewodniczący, 

- Prodziekan ds. Kształcenia, 

- Pracownik Dziekanatu ds. Studenckich – Sekretarz 

- Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu 

§3 

1. Stypendia przyznawane są studentom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne 

osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Wydziału Mechanicznego Technologicznego. 

2. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu. 

3. Stypendia przyznawane jednorazowo w danym roku akademickim. 

4. Stypendium może być przyznane tej samej osobie wyłącznie jeden (1) raz, co oznacza, że 

osoba, która kiedykolwiek otrzymała Stypendium, nie może ubiegać się o przyznanie 

Stypendium w kolejnych edycjach konkursu. 

5. O Stypendium może się ubiegać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a. jest absolwentem I stopnia studiów prowadzonych na Wydziale, 

b. deklaruje kontynuację nauki na II stopniu studiów na kierunkach prowadzonych na 

Wydziale, 

c. wykazuje się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad regulaminu 

studiów w Politechnice Warszawskiej) nie mniejszą niż 4,25,  

d. złożyła kompletny Wniosek w wyznaczonym terminie, 

6. Przy równych osiągnięciach w nauce preferowani będą kandydaci niepełnosprawni lub w 

trudnej sytuacji materialnej. 

7. Komunikat o konkursie i naborze wniosków ogłaszany jest każdorazowo na stronie 

internetowej Wydziału. 

§4 

1. Przyznanie Stypendium następuje na wniosek osoby zainteresowanej, zwanej dalej 

„Wnioskodawcą”. 

2. Wniosek o przyznanie Stypendium składa się na wydrukowanym formularzu: „Wniosek o 

stypendium”, nazywany dalej „Wnioskiem”, którego wzór udostępniany jest wraz z 

komunikatem o naborze wniosków na stronie internetowej Wydziału.  

3. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.  

4. Wniosek składa się w Dziekanacie ds. Studenckich. 



5. Wniosek składa się w terminie wskazanym w komunikacie o naborze wniosków. 

6. Wniosek może być cofnięty przez Wnioskodawcę w każdym czasie. Cofnięcie Wniosku 

następuje poprzez złożenie w Dziekanacie ds. Studenckich pisemnego oświadczenia w tym 

przedmiocie. 

7. Wniosek złożony przez osobę, która kiedykolwiek otrzymała Stypendium lub 

niespełniającą warunków określonych w §3 ust. 5 pkt a), Wniosek niekompletny lub taki, 

który nie spełnia warunków określonych w niniejszym regulaminie, jak również Wniosek 

złożony po terminie wskazanym w komunikacie o naborze wniosków, nie podlega 

rozpoznaniu. 

§5 

1. Wniosek podlega wstępnej ocenie formalnej przez pracownika Dziekanatu ds. 

Studenckich. 

2. Wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne i wymagania zawarte w niniejszym 

Regulaminie, podlegają ocenie merytorycznej. 

3. Podstawowymi kryteriami wstępnej oceny merytorycznej są udokumentowane wyniki w 

nauce, osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Wydziału. Kryterium uzupełniającym 

wstępną ocenę wniosku może być trudna sytuacja materialna Wnioskodawcy. 

4. Stypendia przyznawane są w oparciu o wyniki konkursu, na podstawie uchwały Kapituły. 

5. Uchwała Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6. Pisemną informację o przyznaniu Stypendium otrzymują Wnioskodawcy, którym 

przyznano Stypendium, zwani dalej „Stypendystami”. 

7. Lista Stypendystów jest publikowana na stronie internetowej Wydziału. 

§6 

1. Wypłaty Stypendiów dokonuje Wydział. 

2. Kapituła przyznaje maksymalnie 20 stypendium, w tym co najwyżej 3 zwiększone 

stypendia.  

3. Stypendium jest wypłacone jednorazowo, zaś wysokość stypendium wynosi 4 500,00 PLN. 

4. Zwiększone stypendium jest wypłacane kandydatom, którzy zostali ocenieni najwyżej.  

5. Termin wypłaty stypendium do 31 maja br.  

§7 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Wydziału. 

 

 

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym 

Zatwierdzam – adwokat Artur Bryzek 

 

 


