
Zarządzenie Nr 30/2019
Rektora Wyższej Szkoły

Zarządzania i Przedsiębiorczości
z siedzibą w Wałbrzychu

z dnia 20 listopada 2019 roku

w sprawie: podziału dotacji z budżetu państwa na stypendia w semestrze zimowym w roku
akademickim  2019/2020  dla  studentów  zgodnie  z  Regulaminem  ustalania  wysokości,
przyznawania  i  wypłacania  świadczeń  dla  studentów  Wyższej  Szkoły  Zarządzania  
i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu

Na podstawie art. 414 oraz art. 95 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.
U. z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 1 ust. 1 i 2
Regulaminu  ustalania  wysokości,  przyznawania  i  wypłacania  świadczeń  dla  studentów
Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu –  zarządzam –
co następuje:

§ 1

Stypendium socjalne:

Próg Miesięczny dochód netto 
na osobę w rodzinie

Miesięczna 
kwota stypendium

I    0,00 zł –   528,00zł 800,00zł
II 528,01zł –   1050,00zł 700,00zł

Zwiększenie stypendium socjalnego – 150,00zł

§ 2

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Stopień niepełnosprawności Miesięczna kwota stypendium
znaczny 600,00zł

umiarkowany 500,00zł
lekki 400,00zł

§ 3
Stypendium Rektora:
1. Podstawę do przyznania stypendium stanowi lista rankingowa zawierająca maksymalnie
10% najlepszych studentów z danego kierunku, podzielona na trzy grupy:

Grupa Miesięczna kwota stypendium
I 750,00zł 
II 700,00zł
III 650,00zł



2.  Zestawienie  minimalnych  średnich  ocen,  które  uprawniały  do  stypendium  Rektora
studentów studiów  pierwszego stopnia w poszczególnych  grupach rankingowych w roku
akademickim 2019/2020:
- Zarządzanie 4,81
- Zarządzanie inż. 4,74
- Inżynieria zarządzania 4,68
- Pedagogika 4,91

3.  Zestawienie  minimalnych  średnich  ocen,  które  uprawniały  do  stypendium  Rektora
studentów  studiów  drugiego  stopnia w  poszczególnych  grupach  rankingowych  
w roku akademickim 2019/2020:

- Zarządzanie 4,82, RZ 4,88 
- Pedagogika 4,88, RZ 4,47

§ 4

Zapomoga:
Maksymalna kwota zapomogi: do 2000,00zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor


	Zarządzenie Nr 30/2019
	Rektora Wyższej Szkoły
	Zarządzania i Przedsiębiorczości
	z siedzibą w Wałbrzychu
	z dnia 20 listopada 2019 roku
	Stypendium socjalne:
	Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
	Stypendium Rektora:
	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
	Rektor

