
INFORMACJA O STYPENDIUM ZA 

WYNIKI W NAUCE, OSIĄGNIĘCIA 

NAUKOWE, WYSOKIE WYNIKI 

SPORTOWE LUB OSIĄGNIĘCIA 

ARTYSTYCZNE 
 

Zgodnie z przewidzianym  Regulaminem ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok 

akademicki 2019/2020  stypendium przyznawane będzie na 

dwa semestry. 

W celu uzyskania stypendium należy w nieprzekraczalnym 

terminie do 22 października 2019 złożyć w dziekanacie 

wypełniony wniosek, który znaleźć można na stronie BSS PW 

pod adresem: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-

z-Funduszu-Stypendialnego/Stypendium-rektora. 

 

Bardzo proszę dokładnie przeczytać Regulamin 

i zawrócić uwagę na istotne szczegóły. W szczególności 

dotyczy to warunków, jakie muszą spełniać studenci 

ubiegający się o stypendia, oraz zmian w stosunku do roku 

ubiegłego (jest tylko jedno stypendium!!!). Nie ma sensu 

składać wniosków, o których wiadomo, że będą musiały 

być odrzucone. 

Zgodnie z Regulaminem liczą się wyłącznie oceny 

zdobyte do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej. 

 

We wniosku należy samodzielnie obliczyć średnią ważoną 

ocen za poprzednie dwa semestry (2018Z i 2019L), gdzie 

wagami są punkty ECTS za dany przedmiot. Nie bierze się 

pod uwagę przedmiotów bez ECTS, oraz bez oceny (np. 

przygotowanie pracy dyplomowej). Liczą się wszystkie 

przedmioty realizowane w danych semestrach (uwaga istotna 

przy transferach), również dodatkowe. Do średniej ocen 
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zalicza się również oceny z przedmiotów niezaliczonych 

(ocena 2). 

W przypadku transferów liczy się termin rzeczywistego 

odrabiania przedmiotu, tzn. np. transfery zagraniczne będą 

uwzględniane (pod warunkiem ich odrabiania w ostatnich 

2 semestrach) a np. ze studiów inżynierskich na magisterskie 

nie (chyba że ich termin odrabiania był odpowiedni). 

Proszę wpisać też wszystkie  (jeżeli oczywiście są) 

osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne) 

Dokładne kryteria tworzenia list rankingowych podane 

będą w terminie późniejszym, zgodnie z Regulaminem.  

Studenci, studiujący w poprzednim semestrze na innej 

Uczelni lub Wydziale do wniosku dołączyć muszą 

potwierdzony wykaz ocen. 

Studenci, którzy nie mogą osobiście złożyć wniosku 

z powodu wyjazdu na wymianę proszeni są o jego 

wydrukowanie i wypełnienie. Dokument po podpisaniu 

i zeskanowaniu należy przesłać mailowo na adres 

monika.kosnik@meil.pw.edu.pl, w terminie do 22 

października, oraz wysłać oryginał zwykłą pocztą na adres 

dziekanatu. 

Uwaga – wniosek zawiera oświadczenie o niepobieraniu 

stypendium na więcej niż jednym kierunku studiów 

 

Dodatkowo bardzo proszę o wypełnienie danych w 

formularzu, który zamieszczony jest pod linkiem: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nCJQO3jNiEWbz5e3Yp4vD7ILm7E

AwvhKiSvT3ZtZht9UQ0hETkwwQ0JDU1JBUTlGR1dDV0JKNk5UTS4u 

Złożenie w terminie prawidłowo wypełnionego 

wniosku, oraz podpisanie i odebranie decyzji są 

warunkami koniecznymi przyznania stypendium. 
 

dr inż. Marta Poćwierz 

Prodziekan MEiL ds studenckich 
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