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PROGRAM PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH  

dla studentów uczestniczących w Projekcie pn. „Pielęgniarstwo i położnictwo – 

kompetencje zamawiane” w ramach konkursu „Realizacja programów rozwojowych  

dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych 

ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków"  

nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla 

obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w  Państwowej Wyższej  Szkole 

Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§1. 

 

Program przyznawania stypendiów motywacyjnych określa zasady przyznawania stypendiów 

za wyniki w nauce (zwanych dalej Stypendiami motywacyjnymi) studentom Państwowej 

Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 

studiującym na kierunku pielęgniarstwa, zwanym dalej kierunkiem zamawianym. 

 

§2. 

 

Stypendia motywacyjne będą wypłacane ze środków przekazywanych na ten cel 

z Ministerstwa Zdrowia w oparciu o umowę dotyczącą zamawiania kształcenia (zwaną dalej 

Umową) i podpisaną pomiędzy PWSTE w Jarosławiu a Ministerstwem Zdrowia. 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§3. 

 

Stypendia motywacyjne może otrzymać w danym roku akademickim maksymalnie 50% 

studentów na danym roku kształcenia, którzy otrzymali najlepsze wyniki w nauce, 

najwcześniej po drugim semestrze kształcenia i maksymalnie przez 4 semestry.  

 

§4.  

 

Wartość miesięcznego stypendium motywacyjnego może wynieść maksymalnie 660 zł, co 

stanowi 20% średniomiesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek w 2012 roku (dane GUS). 

 

 

II. Komisje stypendialne 

 

§5.  
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O przyznaniu stypendium decyduje Komisja Stypendialna powołana przez Rektora PWSTE 

w Jarosławiu na mocy Zarządzenia. 

 

§6.  

 

W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

a) Dyrektor/Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu, 

b) dwóch pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia, 

c) dwóch przedstawicieli samorządu studenckiego posiadający status studenta PWSTE 

w Jarosławiu, kierunek Pielęgniarstwo oddelegowani przez organ samorządu 

studenckiego. 

 

III. Zasady przyznawania Stypendiów motywacyjnych 

 

§7. 

 

1. Do ubiegania się o Stypendium motywacyjne może ubiegać się student, który spełnia 

łącznie następujące warunki:  

a) zaliczył poprzedni rok studiów w terminach określonych w corocznym zarządzeniu 

Rektora PWSTE w Jarosławiu w sprawie organizacji roku akademickiego, 

b) wypełnił wszystkie obowiązki studenta wynikające z Regulaminu studiów PWSTE 

konieczne do realizacji roku, 

c) uzyskał za ostatni zaliczony rok studiów poprzedzający przyznanie stypendium 

wysoką średnią ocen. 

2. Do ubiegania się o Stypendium motywacyjne uprawnione są osoby najwcześniej po 

drugim semestrze kształcenia studiów stacjonarnych I stopnia kierunku zamawianego 

Pielęgniarstwo, posiadające rejestrację na dany rok akademicki. 

3. Studenci  studiów I stopnia kierunku zamawianego otrzymują stypendium przez okres 

maksymalnie 4 semestrów. 

4. Warunkiem ubiegania się o Stypendium motywacyjne jest zaliczenie odpowiednio 

pierwszego i kolejnego roku studiów na kierunku zamawianym i otrzymanie najlepszych 

wyników w nauce oraz uzyskanie wpisu na następny rok akademicki.  

5. Student ubiegający się o Stypendium motywacyjne powinien złożyć w Centrum Obsługi 

Studenta  PWSTE w Jarosławiu odpowiedni wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 15 

października każdego roku akademickiego. 

6. Komisja stypendialna ustala listę stypendystów w danym roku akademickim w terminie 

do 31 października. 

7. Wszystkie osoby ubiegające się o stypendium motywacyjne otrzymują decyzję o jego 

przyznaniu lub odmowie przyznania na piśmie za pokwitowaniem odbioru. 

8. Podstawą wypłaty stypendium motywacyjnego jest umowa zawarta pomiędzy studentem 

(beneficjentem ostatecznym) a PWSTE w Jarosławiu. 

9. Wypłata stypendium następuje na indywidualny rachunek bankowy studenta z dołu do 20 

każdego miesiąca, pod warunkiem dostępności środków z Projektu. 

10. Kontynuacja wypłaty stypendium za wyniki w nauce na kierunku zamawianym na kolejny 

semestr danego roku akademickiego następuje automatycznie jeżeli osoba, której 

świadczenie dotyczy, utrzyma status studenta. 

11. O stypendium motywacyjne może ubiegać się student, który przeniósł się z innej uczelni, 

      na podstawie niniejszego programu. 
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12. O stypendium motywacyjne nie może ubiegać się student, który został wpisany 

warunkowo na dany semestr lub rok studiów. 

13. Średnia ocen z ostatniego zaliczonego roku studiów jest średnią arytmetyczną wyliczona 

na podstawie ocen uzyskanych przez studenta z zaliczeń i egzaminów obowiązujących w 

programie studiów w poprzednim roku studiów (z uwzględnieniem ocen 

niedostatecznych) z dokładnością do czterech miejsc po przecinku według zasad 

matematyki. 

14. W przypadku gdy student w danym roku studiów powtarzał przedmiot z ubiegłego roku 

akademickiego, ocena z egzaminu i zaliczenia z tego przedmiotu nie jest wliczana do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 12. 

15. W przypadku studentów o których mowa w ust. 10 do średniej ocen z poprzedniego roku 

studiów wlicza się oceny z zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów  w uczelni 

macierzystej oraz oceny z zaliczeń i egzaminów uzyskane  w uczelni przyjmującej. 

 

 

IV. Utrata prawa do otrzymywania Stypendium motywacyjnego 

 

§19. 

 

1. Student traci prawo do otrzymywania Stypendium motywacyjnego: 

a) z dniem skreślenia z listy studentów na skutek nie zaliczenia semestru lub roku studiów, 

b) z dniem rezygnacji ze studiów, 

c) w okresie przebywania na urlopie dziekańskim,  

d) z dniem zawieszenia w prawach studenta, 

e) w wyniku zaprzestania uczestniczenia w zajęciach, które Rada Instytutu określiła w planie 

studiów jako obligatoryjne oraz w Programie Rozwojowym Kierunku. 

 

§ 20. 

 

Utratę praw do pobierania stypendium motywacyjnego stwierdza Komisja Stypendialna. 

 

§ 21. 

 

Środki z niewykorzystanego stypendium wynikające z zapisów §14, przyznawane są przez 

Komisję Stypendialną kolejnej osobie znajdującej się na liście rankingowej. 

 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§ 22. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Programem stosuję się odpowiednio:  

a) Regulamin Studiów PWSTE w Jarosławiu, załącznik nr 1 do uchwały nr 1/IV/2016 

Senatu PWSTE w Jarosławiu z 27 kwietnia 2016 r., 

b) Regulamin Uczelnianego Samorządu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu. 
 
 

 


