
 

Zarządzenie Nr 3/2019 

Rektora Wyższej Szkoły 

Zarządzania i Przedsiębiorczości  

z siedzibą w Wałbrzychu 

z dnia 27 marca 2019 roku 

 

 

w sprawie: podziału dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze letnim w roku 

akademickim 2018/2019 dla studentów zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły 

Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu 

 

 

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania  

i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu – zarządzam – co następuje: 

 

§ 1 

 

Stypendium socjalne: 

Próg Dochód netto w rodzinie studenta  

(miesięcznie/na osobę) 

Miesięczna  

kwota stypendium 

I    0,00 zł –   351,00zł 750,00zł 

II 351,01zł –   700,00zł 700,00zł 

III 700,01zł – 1050,00zł 650,00zł 

 

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym 

obiekcie niż dom studencki – 150,00zł 

 

§ 2 

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów studiów: 

Na podstawie § 16 ust. 3 Regulaminu przedstawia się: 

1. Zestawienie minimalnych średnich ocen, które uprawniały do stypendium Rektora dla 

najlepszych studentów studiów pierwszego stopnia w poszczególnych grupach 

rankingowych w roku akademickim 2018/2019: 

 

- Zarządzanie 4,69 

- Zarządzanie inż. 4,65, 

- Fizjoterapia 4,88 

- Pedagogika 4,9 

 

2. Zestawienie minimalnych średnich ocen, które uprawniały do stypendium Rektora dla 

najlepszych studentów studiów drugiego stopnia w poszczególnych grupach rankingowych  

w roku akademickim 2018/2019: 

 

- Zarządzanie 4,9 , RZ 4,88  

- Pedagogika  4,79, RZ 4,47 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Przelicznik średniej ocen uwzględniający osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 1,5% do 5%. 

4. Podstawę do przyznania stypendium stanowi lista rankingowa zawierająca maksymalnie 

10% najlepszych studentów z danego kierunku, podzielona na trzy grupy: 

 

Grupa Miesięczna kwota stypendium 

I 700,00zł  

II 600,00zł 

III 550,00zł 

 

§ 3 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 

 

Stopień niepełnosprawności Miesięczna kwota stypendium 

lekki stopień  

(III grupa inwalidzka lub częściowa niezdolność do pracy) 

350,00zł 

umiarkowany stopień  

(II grupa inwalidzka lub całkowita niezdolność do pracy) 

450,00zł 

znaczny stopień  

(I grupa inwalidzka lub całkowita niezdolność do pracy  

i samodzielnej egzystencji) 

550,00zł 

 

§ 4 

 

Zapomoga losowa może zostać przyznana studentom spełniającym warunki § 18 i § 19 ww. 

Regulaminu. 

 

Maksymalna kwota zapomogi: 2.000,00zł 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do widomości: 

1. Kanclerz; 

2. Dziekani Wydziałów; 

3. Uczelniana Komisja Stypendialna; 

4. Odwoławcza Komisja Stypendialna; 

5. Kwestura/Stypendia; 

6. Samorząd Studencki; 

7. BiP. 

a/a 

Sporządziła: Dominika Twardowska 


