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Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dla pracowników i studentów
Uniwersytetu w Białymstoku ufundowanych przez Fundację Banku Zachodniego WBK

S.A.

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznania i wypłacania jednorazowych stypendiów
pracownikom i studentom Uniwersytetu w Białymstoku w ramach środków przekazanych na
podstawie Umowy darowizny zawartej w dniu 14 lipca 2015 r. pomiędzy Uniwersytetem
w Białymstoku a Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A.

§ 1
Jednorazowe stypendia przyznaje Rektorska Komisja ds. przyznania stypendiów dla
studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku oraz Nagrody Santander
Universidades ufundowanych przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A, zwana dalej
Rektorską Komisją.

I. Zasady przyznawania i wypłacania stypendiów studentom Uniwersytetu w
Białymstoku

§2
1. Stypendium może być przyznane, na wniosek dziekana, najlepszym studentom danego

wydziału, którzy studiują na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i którzy w trakcie dotychczasowego
kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku uzyskali wysoką średnią ocen oraz spełnili
dodatkowo co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
1) posiadają osiągnięcia naukowe, tj.: publikacje naukowe, wystąpienia na studenckich

konferencjach naukowych, udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach
naukowych, uczestnictwo w projektach naukowych realizowanych przez Uczelnię,

2) wykazali się działalnością na rzecz społeczności akademickiej, tj.:
- pracą w organach kolegialnych UwB (np. członkostwo w Senacie, komisjach

senackich, radzie wydziału, strukturach uczelnianych i wydziałowych systemu
jakości kształcenia),

- członkostwem w przedstawicielskich organach samorządu studenckiego,
udziałem/współudziałem w organizacji przedsięwzięć inicjowanych przez
samorząd i organizacje studenckie oraz koła naukowe UwB,

3) wykazali się działalnością na rzecz społeczności lokalnej (np. wolontariat, udział w
projektach regionalnych, praca w poradniach studenckich i itp.).

2. Do wniosku dziekana, zawierającego kandydatury studentów rekomendowanych do
otrzymania stypendium, dołącza się uzasadnienie wniosku zawierające opis osiągnięć, o
których mowa w ust. 1 sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do
niniejszego Regulaminu.

§3
1. Liczba kandydatów rekomendowanych przez dziekana do stypendium me może

przekroczyć ustalonego dla wydziału limitu, o którym mowa w § 4 ust.2.



2. Studentom studiującym więcej niż jeden kierunek studiów może być przyznane tylko
jedno stypendium.

§4
1. Limit stypendiów przyznanych poszczególnym wydziałom w danym roku akademickim

uzależniony jest od liczby studentów tej jednostki.
2. Limit ustalany jest przez Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich na podstawie liczby

studentów poszczególnych wydziałów wykazanej w Sprawozdaniu GUS S-lO z roku
poprzedzającego przyznanie środków finansowych przeznaczonych na wypłatę
stypendiów i zatwierdzany przez Przewodniczącego Rektorskiej Komisji.

§ 5
1. Wykaz osób, którym Rektorska Komisja przyznała stypendia przekazywany jest przez

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich dziekanatom poszczególnych wydziałów.
2. Dziekanaty sporządzają w systemie USOS listy stypendialne i przekazują do Kwestury w

ciągu 7 dni od daty otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 1.
3. Stypendia wypłacane są przelewem na indywidualne konta wskazane przez studentów.
4. Po dokonaniu wypłaty Kwestura przekazuje kopię list stypendialnych wraz z

dokumentem potwierdzającym dokonanie wypłaty do Działu Dydaktyki i Spraw
Studenckich.

II. Zasady przyznawania
w Białymstoku

wypłacania stypendiów pracownikom Uniwersytetu

§6
1. Osobami uprawionymi do ubiegania się o przyznanie stypendium naukowego są

pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na Uniwersytecie w Białymstoku jako
podstawowym miejscu pracy.

2. Stypendia, o których mowa w ust 1. przeznaczone są przede wszystkim na pokrycie
kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, a w szczególności na
pokrycie kosztów związanych z prezentacją wyników badań naukowych na
zagranicznych konferencj ach międzynarodowych.

§7
Pracownik naukowo-dydaktyczny ubiegający się o przyznanie stypendium naukowego składa
wniosek do Rektorskiej Komisji, wraz z:

1) kartą osiągnięć i wyników pracy nauczyciela akademickiego, za ostatnie 4 lata,
2) szczegółowym uzasadnieniem przeznaczenia środków na cele wskazane w § 6 ust. 2,
3) opinię bezpośredniego przełożonego pracownika,
4) rekomendację dziekana wydziału, a w przypadku innych jednostek organizacyjnych -

kierownika jednostki.
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§8

1. Stypendia naukowe przyznawane są przez Rektorska Komisję w trybie konkursowym
obejmującym ocenę spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 2, dokonaną na
podstawie dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawcę.

2. Rektorska Komisja sporządza listę rankingową na podstawie określonych wag
procentowych ustalonych dla poszczególnych kategorii:

osiągnięć w pracy naukowej (do 60%,)
zaangażowan!a w pracę na rzecz uczelni/wydziału (do 20%),
oceny uzasadnienia przeznaczenia środków na cele wskazane w § 6 ust. 2
(do 20%)

oraz opinii i rekomendacji, o których mowa w § 7 pkt 3 i 4.
3. Liczbę i wysokość przyznanych stypendiów naukowych ustala Rektorska Komisja.

§9
Informacje o terminach składania wniosków w każdym roku akademickim przesyłane będą do
wiadomości dziekanów przez prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz
zamieszczane na stronie internetowej uczelni, w zakładce "Nauka".

Komitet Monitorujący zatwierdza Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dla pracowników
studentów Uniwersytetu w Białymstoku ufundowanych przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A.

dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB
Prorektor ds. Ekonomicznych UwB
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dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB
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Michał Kuczmierowski
Dyrektor Santander Universidades

Piotr Horba
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Załącznik do Regulaminu przyznawania

i wypłacania stypendiów pracownikom

i studentom Uniwersytetu

w Białymstoku ufundowanych przez

Fundację Banku Zachodniego WBK S.A.

Rektorska Komisja ds. przyznawania stypendiów dla studentów

Uniwersytetu w Białymstoku ufundowanych przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. i przyznania Nagrody

Santander Universidades

Opis osiągnięć studenta

rekomendowanego do przyznania stypendium ufundowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A.

niżej wymienionym studentom Wydziału w roku akademickim 2015/2016:

Nr PESEL

imię i nazwisko studenta

kierunek

rok studiów

Lp. Kategoria osiągnięć Opis osiągnięć
1. Średnia ocen z dotychczas zrealizowanego

programu studiów
2. Osiągnięcia naukowe

(publikacje naukowe, wystąpieniami na studenckich
konferencjach naukowych, udział w międzynarodowych
konferencjach naukowych, uczestnictwo w projektach
naukowych realizowanych przez Uczelnię)

3. Działalność na rzecz społeczności akademickiej
• praca w organach kolegialnych UwB (np.

członkostwo w Senacie, komisjach senackich, radach
wydziału, strukturach uczelnianych i wydziałowych
systemu jakości kształcenia),

• członkostwo w przedstawicielskich organach
samorządu studenckiego,

• udział/współudział w organizacji przedsięwzięć
inicjowanych przez samorząd i organizacje studenckie
oraz koła naukowe UwB

4. Działalność na rzecz społeczności lokalnej
(np. wolontariat, udział w projektach regionalnych, praca
w poradniach w studenckich, inne inicjatywy adresowane
do społeczności lokalnej realizowane w ramach umów
podpisanych przez Uczelnię/Wydziały).

Data: Podpis i pieczęć Dziekana Wydziału


