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Regulamin przyznawania stypendium naukowego  

im. prof. Zbigniewa Michalewicza 
 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Przedmiotem uregulowań niniejszego regulaminu jest procedura przyznawania 

stypendium naukowego im. prof. Zbigniewa Michalewicza. 

2. Stypendium naukowe im. prof. Zbigniewa Michalewicza, zwane dalej Stypendium, 

przyznawane będzie przez Komisję Stypendialną zwaną dalej Komisją, powołaną 

przez Rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych na 5-cio 

letnią kadencję. 

§ 2 

1. Celem Stypendium jest wsparcie wyróżniającego się naukowo w trakcie trwania 

studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w PJWSTK studenta, rozpoczynającego 

stacjonarne studia II stopnia na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki w 

Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. 

2. Stypendium przyznane będzie corocznie jednej osobie, zwanej dalej Stypendystą i 

obejmować będzie całkowitą redukcję wpisowego i czesnego na studiach 

stacjonarnych II stopnia, o których mowa w ust.1. 

3. Termin składania wniosków będzie publikowany corocznie przez Komisję na tablicy 

ogłoszeń na terenie Uczelni oraz na stronie WWW uczelni. 

 

Forma Stypendium 

§ 3 

1. Stypendium będzie przyznane studentowi na okres całych studiów, nie dłużej jednak 

niż na trzy (3) semestry, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. W przypadku utraty prawa do stypendium, zgodnie z § 7, Komisja rozpatruje po raz 

kolejny wnioski złożone w terminie wyznaczonym pierwotnie dla rocznika, do 

którego należał Stypendysta, który utracił prawo do Stypendium i wyznacza kolejnego 

studenta otrzymującego stypendium. 

 

Zasady przyznawania Stypendium 

§ 4 

1. Osoba, ubiegająca się o przyznanie Stypendium, musi spełniać wszystkie poniższe 

warunki:  

a) być absolwentem studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku 

Informatyka w PJWSTK;  

b) uzyskać tytuł inżyniera w terminach zgodnych z zarządzeniem dziekana;  

c) uzyskać średnią ocen w trakcie studiów pierwszego stopnia nie niższą niż 4,5; 

d) uzyskać dyplom ukończenia z wyróżnieniem; 

e) kontynuować studia na studiach stacjonarnych drugiego stopnia w PJWSTK; 

f) w odpowiednim terminie złożyć wniosek o przyznanie stypendium. 

       

2. Do wniosku o przyznanie stypendium powinna być dołączona opinia promotora na 

temat jego pracy dyplomowej z uwzględnieniem aspektów decydujących o jej 

wyróżnieniu tj. praktyczne zastosowanie, zakres, możliwości wdrożenia. 

3. W przypadku, gdy absolwent w trakcie trwania studiów pierwszego stopnia miał 

również inne osiągnięcia, niezależne od realizowanego programu studiów, np.: 

brał czynny udział w kołach naukowych, wygłaszał referaty na konferencjach, 
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uczestniczył w targach specjalistycznych itd., powinien także dołączyć do wniosku 

informację o wszystkich tych działaniach. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu 

§ 5 

1. Decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje Komisja, zwana dalej Komisją, w 

skład której wchodzą:  

a) Prof. Zbigniew Michalewicz 

b) Dziekan Wydziału Informatyki 

c) Prodziekani Wydziału Informatyki  

d) Przedstawiciel Samorządu Studentów PJWSTK 

e) Ewentualnie inne osoby wskazane przez Rektora. 

2. Przewodniczącym Komisji jest prof. Zbigniew Michalewicz a sekretarzem 

Komisji jest Prodziekan do spraw dydaktycznych. 

3. W pierwszym etapie prac Komisji następuje wyłonienie wszystkich osób 

spełniających warunki określone w § 4. 

4. W drugim etapie, spośród wyłonionych w pierwszym etapie osób, Komisja po 

zapoznaniu z całą dokumentacją przebiegu studiów, wybiera Stypendystę. 

5. Wybór Stypendysty następuje w głosowaniu jawnym (może być przeprowadzone 

przy pomocy mediów elektronicznych), przy obecności co najmniej połowy 

członków Komisji, większością zwykłą głosów. W przypadku równej ilości 

głosów głos decydujący należy do przewodniczącego Komisji. 

 

§ 6 

1. Nagrodą w konkursie jest stypendium, którego wysokość pokryje całkowicie koszt 

wpisowego i czesnego przez cały okres studiów stacjonarnych II stopnia, nie dłużej 

jednak niż przez trzy semestry. 

2. Stypendium nie obejmuje pokrycia opłat dodatkowych, do których wnoszenia student 

jest zobowiązany w związku z realizacją przedmiotów nie wynikających z 

obowiązkowego programu studiów lub w związku z powtarzaniem niezaliczonych 

przedmiotów. 

 

Utrata stypendium 

§ 7 

1. Student może utracić prawo do otrzymania stypendium w przypadku:  

a) Braku promocji na kolejny semestr studiów; 

b) Rezygnacji z pobierania dalszej nauki w PJWSTK; 

c) Ukarania decyzją Komisji Dyscyplinarnej PJWSTK; 

 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje 

podejmuje Komisja. 

2.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dnia podpisania. 

 

Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki 

Rektor PJWSTK 

15.01.2013 r. 


