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Regulamin 
Uczelnianego Programu Stypendialnego dla Uczestników Projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod 

nazwą „Moja przyszłość - PIELĘGNIARSTWO” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej  

Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na 

kierunkach medycznych  Wyższej Szkoły Biznesu  i Przedsiębiorczości  

w Ostrowcu Św. oraz Zamiejscowego Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 

w Tomaszowie Mazowieckim 

 

I ZASADY OGÓLNE 

  

1. Program stypendialny obejmujący stypendia, zwane dalej stypendiami 

motywacyjnymi, dotyczy studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku 

pielęgniarstwo studia stacjonarne Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości  

w Ostrowcu Św./zamiejscowego Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu  

w Tomaszowie Mazowieckim. 

2. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod 

nazwą „Moja przyszłość - PIELĘGNIARSTWO” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej  Wsparcie dla 

obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach 

medycznych.  

3. Podstawę finansowania projektu stanowi Umowa nr POWER.05.03.00-00-0044/17-

00/1887/2017/1195 zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia  

w Warszawie, a Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.  

w partnerstwie z MALTANKĄ sp. z o. o. w Ostrowcu Św. 

4. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo 

studia I stopnia poprzez uatrakcyjnienie kształcenia m.in. w formie stypendiów 

motywacyjnych przyznawanych najlepszym studentom.  

5. Niniejszy dokument określa: wysokość stypendium motywacyjnego i czas, na jaki 

zostaje ono przyznane, tryb powoływania i skład komisji motywacyjnej, tryb 

przyznania  stypendium.  

6. Warunkiem uczestnictwa w programie stypendialnym jest udział w projekcie 

realizowanym w ramach programu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
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Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru 

zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.   

. 

II ZASADY PRZYZNANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO 

1. O stypendium motywacyjne może ubiegać się uczestnik projektu, którym jest studentem  

    I stopnia kierunku pielęgniarstwo studia stacjonarne Wyższej Szkoły Biznesu  

    i  Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. oraz Zamiejscowego Wydziału Pedagogiki i Nauk  

    o Zdrowiu w Tomaszowie Mazowieckim, który: 

     a) zaliczył w terminie rok studiów i uzyskał wpis na kolejny semestr, 

     b) uzyskał w poprzednim roku studiów wysoką średnią ocen, oraz 

     c) uczestniczy sumiennie w zadeklarowanych formach wsparcia w projekcie i wywiązuje 

         się z pozostałych obowiązków uczestnika projektu. 

2.  Stypendium motywacyjne przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Formularz wniosku 

     przedstawiony jest w załączniku 1.  

3.  Przy ustalaniu prawa do stypendium motywacyjnego bierze się pod uwagę średnią ocen  

      za poprzedni rok studiów. 

4. Do średniej, o której mowa w punkcie 3 wlicza się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń 

     kończących przedmiot, objętych planem studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, 

     studia stacjonarne. Sumę z uzyskanych wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń 

     kończących przedmiot dzieli się przez ilość not z egzaminów i zaliczeń. Uzyskany iloraz 

    stanowi średnią ocen. 

5. Liczba studentów otrzymujących stypendium motywacyjne nie może być większa  

        niż 50 % ogólnej liczby studentów kierunku pielęgniarstwo na tym roku studiów zgodnie 

z założeniami projektu. 

6. W celu wyłonienia studentów uprawnionych do otrzymania stypendium Dziekanat 

      sporządza listy dla poszczególnych roczników studiów uszeregowane według średniej 

      ocen z poprzedniego roku studiów. 

7.  Listy powinny zostać sporządzone nie później niż do końca listopada. 

8. Po sporządzeniu list, podawane są one do wiadomości studentów. 

9. Stypendia motywacyjne z projekty „Moja przyszłość – Pielęgniarstwo” mogą być 

      przyznawane i wypłacane tylko pod warunkiem, że znajdują pokrycie w środkach 

      finansowych, o których mowa w rozdziale I punkt 3. 

10. Stypendium motywacyjne wypłacane jest na indywidualne konto wskazane przez      

studenta w złożonym wniosku lub kasie uczelni. 
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11. Stypendia motywacyjne są przyznawane i wypłacane niezależnie od innych 

       stypendiów, a zwłaszcza stypendiów rektora dla najlepszych studentów oraz  

       stypendiów z Funduszu Stypendialnego dla Studentów Wyższej Szkoły Biznesu  

       i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 

12. Prawo do otrzymywania stypendium motywacyjne wygasa z dniem: 

      a) decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów, 

      b) złożenia przez studenta pisemnej rezygnacji ze studiów, 

      c) złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego, 

      d) przeniesienia się studenta do innej szkoły wyższej lub zmiany kierunku studiów, 

      e) skreślenia z listy uczestników projektu, 

      f) rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, 

      g) decyzji o wydaleniu studenta z Uczelni. 

13. Prawo do otrzymywania stypendium motywacyjnego wygasa także z końcem 

       ostatniego semestru przewidzianego planem studiów. 

14. Stypendium nie może być przyznane ani wypłacane studentowi: 

      a) zawieszonemu w prawach studenta, 

      b) ukaranemu prawomocnie karą dyscyplinarną, chyba, że kara uległa zatarciu, 

      c) przebywającemu na długoterminowym urlopie od zajęć. 

15. Stypendium motywacyjne przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez  

        9  miesięcy (od października do czerwca). 

15.   Wysokość stypendium wynosi 620 zł miesięcznie. 

17. Studentowi, który otrzymuje stypendium i nie zaliczył w terminie semestru 

        studiów, wstrzymuje się wypłacanie stypendium do czasu zaliczenia semestru. 

18. Jeżeli student, o którym mowa w ust. 1 zaliczy semestr przed rozpoczęciem sesji 

       egzaminacyjnej w kolejnym semestrze, stypendium zostaje mu wypłacone tak, 

       jakby zaliczył semestr w terminie. W przeciwnym wypadku student traci prawo  

       do  stypendium. 

19. Studenci, którzy rozpoczęli studia na I roku w roku akademickim 2017/2018  

       i wezmą udział w projekcie mogą otrzymać stypendium motywacyjne w roku 

       akademickim 2018/2019 na podstawie ocen z pierwszego roku studiów. Studenci 

       II roku którzy wezmą udział w projekcie otrzymają stypendium motywacyjne  

       w raku akademickim 2017/2018 na podstawie ocen z zaliczonego pierwszego 

       roku studiów. Natomiast studenci III roku, którzy wezmą udział w projekcie 
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       otrzymają stypendium motywacyjne w raku akademickim 2017/2018 na 

       podstawie ocen z zaliczonego drugiego roku studiów. 

 

III KOMISJE STYPENDIALNE 

 

1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium motywacyjnego podejmuje komisja, zwana 

dalej Komisją stypendialną.  

2. Skład Komisji stypendialnej powołuje Rektor na czas trwania projektu. W skład 

komisji wchodzą: wykładowca kierunku pielęgniarstwa, kierownik projektu, 

pracownik dziekanatu, oraz przedstawiciel studentów.  

3. Komisja stypendialna sprawdza prawidłowość złożonych wniosków, a następnie listę 

stypendystów.  

4. Komisja stypendialna podejmuje decyzje do 30 listopada w semestrze zimowym. 

Decyzję podpisuje Komisji stypendialnej.  

5. Od decyzji Komisji stypendialnej przysługuje odwołanie do Rektora składane  

w terminie 14 dni od ogłoszenia listy przyznanych stypendiów.  

6. Decyzja Rektora wydana w wyniku odwołania jest ostateczna.  

 

 

 

  


