FAQ- najczęściej zadawane pytania dotyczące
stypendium rektora dla najlepszych studentów

1. Kto może otrzymać stypendium rektora?
Stypendium rektora może otrzymywać student posiadający:
•
•
•

wysoką średnią ocen, równą 4,001 lub wyższą;
wysoką średnią ocen, równą 4,001 lub wyższą i osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym;
średnią ocen, niższą niż 4,001 i osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego. Warunkiem
ubiegania się o przyznanie stypendium rektora jest zaliczenie roku studiów w
poprzednim roku akademickim.

Studenci wyższych lat
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, na dany
semestr w danym roku akademickim może otrzymywać student, który uzyskał
w poprzednim roku studiów wysoką średnią ocen ze wszystkich modułów zajęć
(przedmiotów) objętych programem kształcenia, w tym planem studiów na danym
kierunku studiów lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
O przyznanie stypendium, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu
pierwszego roku studiów.

Studenci pierwszego roku studiów II stopnia
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się
również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie
roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone §
30 w ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów i doktorantów, na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia lub na
ostatnim semestrze, jeżeli ostatni rok studiów pierwszego stopnia trwał, zgodnie
z planem studiów jeden semestr.

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać także student
pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, w roku złożenia egzaminu
maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub
finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa
w przepisach o systemie oświaty.

2. Kto nie może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych
studentów?
Stypendium rektora nie może zostać przyznane:
•

studentowi posiadającemu tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego,
kiedy został uzyskany),

•

studentowi, który ukończył już jakiś kierunek, również na I stopniu
i wnioskuje o przyznanie stypendium rektora na studiach I stopnia,

•

jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia
studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy,

•

jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia (jeśli student
rozpoczął ich kilka) upłynęły więcej niż 3 lata,

•

student, który w roku studiów, na podstawie którego jest ustalane prawo do
stypendium rektora został zarejestrowany na kolejny semestr z długiem
dopuszczalnym oraz student, który w poprzednim roku akademickim przebywał
na urlopie nie może się ubiegać o przyznanie stypendium rektora osobom,

•

które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,

•

studentom, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok studiów (np. w wypadku
powrotu z urlopu dziekańskiego, czy w wypadku ukończenia ostatniego roku i
przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej).

3. Erasmus+ i MOST
Studenci, którzy wyjeżdżają na międzynarodową wymianę studencką w ramach programu
Erasmus mogą wnioskować o stypendium rektora na PRz oraz je otrzymywać na takich
samych zasadach, jak studenci realizujący studia w Polsce.
Najważniejsze w wypadku osób, które przebywają za granicą jest zarejestrowanie wniosku
w systemie USOSw, wydrukowanie, podpisanie wniosku i szybkie wysłanie wniosku do
PRz. Wydrukowany, podpisany wniosek o stypendium rektora musi fizycznie
dotrzeć do PRz.

4. Jak i do kiedy należy złożyć wniosek?
Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na WNIOSEK
STUDENTA . Świadczenia przyznawane są na semestr. Wniosek dostępny jest po
zalogowaniu do systemu USOSweb, pod adresem https://usos.prz.edu.pl.
Aby wypełnić wniosek, należy w systemie USOSweb wybrać zakładkę DLA
WSZYSTKICH, następnie WNIOSKI i wypełnić wniosek o stypendium rektora dla
najlepszych studentów.
Wydrukowany i podpisany przez studenta wniosek wraz z oświadczeniem, o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku, student studiów
stacjonarnych składa w Dziale Spraw Studenckich ( budynek V.B, pokój 14),
a student studiów niestacjonarnych w dziekanacie właściwego wydziału,

w terminie ustalonym przez rektora. Termin składania wniosków podawany jest do
wiadomości studentów przed rozpoczęciem danego semestru.
Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, trzeba go wydrukować, podpisać
i dostarczyć do Działu Spraw Studenckich.
We wniosku o przyznanie stypendium rektora student jest zobowiązany podać średnią
ocen uzyskaną za poprzedni rok studiów.
WAŻNE: Aby zarejestrować wniosek należy uzupełnić w USOSweb numer konta
bankowego!

5. Średnia ocen
Średnią ocen do celów stypendium rektora wylicza się z dokładnością do trzech miejsc
po przecinku.
Średnią ocen do stypendium rektora wylicza się jako średnią ważoną na podstawie ocen
końcowych ze wszystkich modułów zajęć (przedmiotów) przewidzianych w planie studiów
za poprzedni rok studiów, z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów drugiego
stopnia, dla których wyliczana jest średnia arytmetyczna ocen.

6. Okres za jaki student powinien wykazać średnią ocen i
osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz wysokie wyniki
sportowe.
Przy ocenie wniosków są brane pod uwagę odpowiednio średnia ocen, osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym uzyskane w poprzednim roku studiów:
1) w semestrze zimowym i letnim – dla studentów rozpoczynających studia od
semestru zimowego w miesiącu październiku, rok studiów trwa od rozpoczęcia
semestru zimowego do zakończenia semestru letniego danego roku
akademickiego. Okres ten dotyczy również osiągnięć naukowych, artystycznych
i wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym;
2) w semestrze letnim i zimowym – dla studentów rozpoczynających studia od
semestru letniego w miesiącu lutym. Dotyczy studentów, którzy na studia
drugiego stopnia zostali przyjęci w miesiącu lutym, rok studiów trwa od
rozpoczęcia semestru letniego w roku rozpoczęcia studiów drugiego stopnia do
zakończenia semestru zimowego następnego roku akademickiego. Okres ten
dotyczy również osiągnięć naukowych, artystycznych i wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
3) w semestrze – w przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów
trwał jeden semestr. Dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego
stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, trwające 7 semestrów. Okres
ten dotyczy również osiągnięć naukowych, artystycznych i wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

7. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Studenci, którzy w poprzednim roku akademickim byli studentami innej uczelni niż
PRz zobowiązani są dołączyć do wniosku wystawione przez poprzednią uczelnię
informację o skali ocen obowiązującej w poprzedniej uczelni (jeśli uczelnia nie będzie
w stanie wystawić zaświadczenia o skali ocen, można załączyć kopię właściwej strony
z suplementu dyplomu – oryginał trzeba mieć przy sobie podczas składania wniosku na
potrzeby potwierdzenia zgodności danych).
W przypadku wykazania dodatkowych osiągnięć:
• dokumenty poświadczające osiągnięcia , naukowe, artystyczne i wysokie wyniki
sportowe (wykaz dokumentów można znaleźć w Załączniku nr 12 do Regulaminu
przyznawania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów
Politechniki Rzeszowskiej
• zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w olimpiadzie
przedmiotowej lub międzynarodowej.
WAŻNE: Osiągnięcia nieudokumentowane nie będą brane pod uwagę!

8. Ilu studentów otrzyma stypendium? Jaka będzie jego wysokość?
Podstawą przyznania stypendium rektora jest zajęcie miejsca na liście rankingowej
najlepszych studentów kierunku, w ramach nie więcej niż 10 % liczby wszystkich
studentów zarejestrowanych na danym kierunku studiów w danym roku akademickim.
Listy rankingowe tworzone są dla danego kierunku studiów, łącznie dla studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych, odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia.
Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala na
dany semestr procent nie większy niż 10 liczby studentów każdego kierunku studiów
prowadzonego w PRz, którzy będą otrzymywać stypendium rektora.
Ustalony procent liczby studentów otrzymujących stypendium oraz kwota stypendium
zostaną ogłoszone na stronie Uczelni niezwłocznie po jego ustaleniu.
Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium
rektora może być przyznane jednemu studentowi.
Jeżeli na ostatniej pozycji na ostatecznej liście rankingowej znajduje się więcej studentów
z taką samą liczbą punktów, a liczba studentów uprawnionych do otrzymania stypendium
rektora dla najlepszych studentów spowoduje przekroczenie 10% liczby studentów danego
kierunku, to studenci znajdujący się na ostatniej pozycji listy rankingowej z taką samą
liczbą punktów, nie nabędą prawa do przyznania stypendium rektora, co oznacza, że na
ostatecznej liście rankingowej studenci ci nie zostaną uwzględnieni.

Wysokość stypendium na dany semestr ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym
organem samorządu studenckiego, przy czym wysokość stypendium może być
zróżnicowana w zależności od liczby punktów kwalifikacyjnych uzyskanej przez
studentów.

9. Co w przypadku, jeśli dostaję stypendium na innej uczelni?
Każdy student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń
pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku/dyscyplinie. Treść oświadczenia
określa załącznik nr 1 do Regulaminu i stanowi integralną część wniosku o przyznanie
danego świadczenia pomocy materialnej.
W związku z powyższym, student musi wybrać, na której uczelni będzie pobierał
stypendium.

10. Kiedy będą decyzje i wypłaty?
Decyzje zostaną podjęte:
•
•

w semestrze zimowym na przełomie października i listopada;
w semestrze letnim na przełomie marca i kwietnia.

W systemie USOSweb i na stronie Uczelni będzie zamieszczony odpowiedni komunikat
o możliwości odebrania decyzji.
Przyznane stypendia będą wypłacone:
•
•

w semestrze zimowym - do końca listopada z wyrównaniem za październik i listopad;
w semestrze letnim - do końca kwietnia z wyrównaniem za marzec i kwiecień.

