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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  

REKTORA KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ  

W JELENIEJ GÓRZE  

DLA KANDYDATÓW Z ZAGRANICY 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania Stypendium Rektora, zwanego dalej 

„Stypendium”, dla najlepszych kandydatów na studia z zagranicy w Karkonoskiej 

Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. 

2. Stypendium polega na możliwości podjęcia studiów przez studentów z zagranicy bez 

odpłatności i świadczeń socjalnych oraz ufundowaniu zakwaterowania dla studenta na 

pierwszy miesiąc studiów w Domu Studenta KPSW. 

§ 2 

1. Laureatami Stypendium mogą zostać kandydaci na studia na 1 rok studiów zarejestrowani 

w systemie rekrutacyjnym KPSW.  

2. Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce i działalność społeczną kandydata na 

studia. 

Tryb przyznawania Stypendium 

§ 3 

O przyznaniu Stypendium decyduje Komisja ds. Współpracy z Zagranicą w KPSW. 

Postępowanie konkursowe 

§ 4 

Kandydat występuje z wnioskiem o przyznanie stypendium do 15 lipca przed rokiem 

akademickim, w którym planowane jest rozpoczęcie studiów.  

§ 5 

1. Wniosek o przyznanie stypendium musi wyraźnie określać osiągnięcia naukowe i społeczne.  

2. Dokumentacja uzasadniająca wystąpienie o przyznanie Stypendium winna zawierać: 

1) „Wniosek o Stypendium” – w języku angielskim, składany online, w języku 

angielskim; 

2) dokument potwierdzający uzyskane oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej; 

3) list motywacyjny; 

4) inne dokumenty istotne dla oceny kandydata. 
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Merytoryczna ocena wniosku i wybór laureata Stypendium 

§ 6 

Oceniając wniosek Komisja bierze pod uwagę: 

1) średnią ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (waga: 50 %); 

2) list motywacyjny zawierający opis osiągnięć społecznych (waga: 25 %); 

3) znajomość języka polskiego (waga: 25 %). 

§ 7 

Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą dokonuje formalnej oceny zgłoszonych wniosków. 

Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie będą dalej rozpatrywane. 

§8 

1. Na podstawie złożonych dokumentów Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu Stypendium 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób 

uprawnionych do głosowania.  

2. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium do 31 lipca przed rokiem 

akademickim, w którym planowane jest rozpoczęcie studiów. 

§ 9 

Komisja może nie przyznać stypendium w danym roku, jeśli żaden ze zgłoszonych wniosków 

nie będzie spełniał warunków do jej przyznania. 

§ 10 

Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

Uroczyste przyznanie Stypendium 

§ 11 

1. Ogłoszenie nazwiska laureata stypendium oraz uroczystość jego przyznania odbywa się 

podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego w Karkonoskiej Państwowej Szkoły 

Wyższej w Jeleniej Górze. 

2. Nagrodę wręcza Rektor, po odczytaniu protokołu z posiedzenia Komisji.  

Postanowienia końcowe 

§ 12 

1. Dokumentację i ewidencję laureatów stypendium prowadzi specjalista ds. współpracy z 

zagranicą z działu KPSW właściwego dla spraw studenckich. 

2. Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stypendium jest przekazywana do akt 

osobowych laureatów. 

 


