
Załącznik 

do Zarządzenia Nr 68/2016 

Rektora UMCS 

Regulamin 

Własnego Funduszu Stypendialnego  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej                       

w Lublinie, zwany dalej Regulaminem, opracowano na podstawie art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), zwaną dalej Ustawą oraz 

§ 93 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Regulamin określa zasady 

nabywania uprawnień, przyznawania, utraty oraz wypłaty stypendium z Własnego Funduszu 

Stypendialnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

 

§ 1 

1. Uczelnia tworzy Własny Fundusz Stypendialny, zwany dalej Funduszem. 

2. Fundusz jest przeznaczony na realizację następujących celów: 

1) pozyskiwanie kandydatów z najlepszymi wynikami i osiągnięciami na studia 

prowadzone przez UMCS; 

2) wyróżnianie najlepszych studentów i doktorantów przyjętych na studia w UMCS; 

3) podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych w UMCS; 

4) zwiększanie aktywności naukowej, artystycznej oraz sportowej studentów oraz 

doktorantów UMCS; 

5) wspieranie studentów cudzoziemców realizujących kształcenie w UMCS na 

zasadach pełnej odpłatności za studia. 

3. Cele Funduszu będą realizowane poprzez wypłatę stypendiów dla studentów z najlepszymi 

wynikami i osiągnięciami zdobytymi przed podjęciem studiów albo na studiach pierwszego  

i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach trzeciego stopnia, 

prowadzonych w UMCS.  

 

§ 2 

1. Fundusz tworzony jest ze środków pochodzących z innych źródeł niż środki budżetu 

państwa  

i środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. 

2. W szczególności Fundusz jest tworzony z: 

1) przychodów własnych jednostek organizacyjnych UMCS; 

2) wpłat osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej; 

3) darowizn od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej. 

3. Fundusz, pochodzący ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, tworzony jest w formie 

odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej, w wysokości nie większej niż 20% 

planowanego zysku netto na dany rok, przy czym w przypadku osiągnięcia zysku 

mniejszego niż planowany, odpis ustala się w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej. 

4. Odpis na Fundusz nie może być dokonany, jeżeli spowodowałoby to stratę w danym roku 

kalendarzowym. 

5. Odpis na Fundusz dokonany w danym roku kalendarzowym może zostać wykorzystany 

począwszy od następnego roku kalendarzowego. 

6. Dysponentem Funduszu jest Rektor UMCS. 
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 II. Zasady ubiegania się o stypendium z Funduszu 

 

§ 3 

1. Rektor UMCS ogłasza nabór wniosków o stypendia z Funduszu po zatwierdzeniu przez 

Senat UMCS planu rzeczowo-finansowego, jeżeli stan środków funduszu pozwala na 

przyznanie stypendiów, z wyłączeniem środków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3. 

2. Stypendia z Funduszu przyznawane są na okres nie dłuższy niż rok akademicki,                          

z zastrzeżeniem ust. 4, i mogą być wypłacane jednorazowo lub w dwóch ratach. 

3. Wysokość oraz ilość możliwych do przyznania stypendiów dla każdej kategorii 

stypendystów, o których mowa w § 4 i §5, określana jest co roku przez Rektora UMCS,                 

z zastrzeżeniem  ust. 1. 

4. Rektor UMCS określa okres na jaki zostają przyznane stypendia.  

 

§ 4 

1. Stypendia dla najlepszych studentów w ramach Funduszu przyznawane są w czterech 

kategoriach: 

1) za osiągnięcia naukowe; 

2) za osiągnięcia artystyczne; 

3) za osiągnięcia sportowe; 

4) za osiągniecia społeczne/działalność społeczną.  

2. Stypendia za osiągnięcia naukowe są przyznawane oddzielnie dla: 

1) studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy w roku 

poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków 

stypendialnych łącznie spełnili następujące warunki: 

a) uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 80 

% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy 

obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury; 

b) zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub 

olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa                     

w przepisach o systemie oświaty, lub laureatami konkursu o zasięgu 

ogólnopolskim, w tym organizowanym przez UMCS. 

2) studentów pozostałych lat studiów I oraz II stopnia, a także jednolitych studiów 

magisterskich, którzy w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany 

jest nabór wniosków stypendialnych, łącznie spełnili następujące warunki: 

a) osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 

4,4; 

b) uzyskali indywidualne osiągnięcia naukowe, w tym rozpoczęli lub 

zrealizowali projekt badawczo-naukowy powiązany z prowadzonym                      

w UMCS kierunkiem studiów; 

c) brali udział w badaniach nad priorytetowym dla UMCS obszarem nauki, 

stanowiącym podstawę ich pracy licencjackiej/inżynierskiej lub 

magisterskiej, który w znaczący sposób przyczyni/przyczynił się do 

zwiększenia dorobku badawczego UMCS lub współpracy UMCS                          

z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz biznesem. 

3. Stypendia za osiągnięcia artystyczne są przyznawane studentom, którzy w roku 

poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków stypendialnych 

otrzymali nagrody lub wyróżnienia w konkursach artystycznych o znaczeniu 
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międzynarodowym lub krajowym, a ich zwycięskie projekty artystyczne powstały przy 

współpracy z jednostkami UMCS, w szczególności z Wydziałem Artystycznym lub                     

w ramach działalności programowej ACK UMCS „Chatka Żaka”. 

4. Stypendia za osiągnięcia sportowe są przyznawane studentom, którzy w roku 

poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków stypendialnych 

łącznie spełnili następujące warunki: 

1) osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub 

międzynarodowym; 

2) byli członkami AZS UMCS.  

5. Stypendia za osiągnięcia społeczne/działalność społeczną są przyznawane studentom, którzy  

w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków 

stypendialnych, spełnili co najmniej jeden z następujących warunków: 

1) uczestniczyli w kołach naukowych lub organizacjach studenckich działających na 

UMCS, w tym aktywnie brali udział w co najmniej jednym wydarzeniu  

o charakterze popularnonaukowym, w szczególności takim jak: Lubelski Festiwal 

Nauki, Drzwi Otwarte UMCS, itp.; 

2) prowadzili działalność na rzecz promocji Uniwersytetu. 

6. O stypendia, o których mowa w ust. 1, mogą również ubiegać się studenci cudzoziemcy 

realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia bez względu na poziom                    

i formę studiów. 

7. Rektor, w ogłoszeniu o naborze wniosków, o którym mowa w § 3 ust.1 Regulaminu, określa 

liczbę stypendiów w każdej kategorii, które mogą być przyznane studentom cudzoziemcom,              

o których mowa w ust. 6. 

 

§ 5 

1. Stypendia dla najlepszych doktorantów w ramach Funduszu przyznawane są oddzielnie dla: 

1) doktorantów I roku studiów doktoranckich; 

2) doktorantów pozostałych lat studiów doktoranckich. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przyznawane jest doktorantom, którzy w roku 

poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków stypendialnych, 

łącznie spełnili następujące warunki: 

1) uzyskali bardzo dobre wyniki ukończenia studiów wyższych;  

2) wyróżnili się w pracy naukowej, w tym: posiadają publikacje w czasopismach 

naukowych lub uczestniczyli w konferencjach naukowych, podczas których 

wygłosili referaty lub uczestniczyli w projektach badawczych realizowanych przez 

UMCS; 

3) wyróżnili się w działalności organizacyjnej na rzecz UMCS. 

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przyznawane jest doktorantom, którzy w roku 

poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków stypendialnych, 

łącznie spełnili następujące warunki: 

1) uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich; 

2) rozpoczęli lub zrealizowali badania finansowane z grantów zewnętrznych,  

w szczególności z MNiSW, NCN, NCBIR, itp. lub z grantów wydziałowych ze 

środków pochodzących z funduszu młodych naukowców oraz wyróżniali się w pracy 

naukowej, w tym: posiadają publikacje w czasopismach naukowych lub 

uczestniczyli  

w konferencjach naukowych, podczas których wygłosili referaty; 
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3) wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej; 

4) wyróżniali się w działalności organizacyjnej na rzecz UMCS lub w ramach 

współpracy Uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym i biznesem. 

 

§ 6 

O stypendium z Funduszu nie może ubiegać się student lub doktorant: 

1) przebywający na urlopie od zajęć w roku składania wniosku stypendialnego; 

2) przebywający na urlopie od zajęć w roku poprzedzającym rok składania wniosku 

stypendialnego; 

3) powtarzający rok lub semestr studiów; 

4) posiadający warunkowy wpis na kolejny rok lub semestr studiów. 

 

§ 7 

1. Studenci lub doktoranci ubiegający się o stypendium z Funduszu składają następujące 

dokumenty: 

1) wniosek dla studentów, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu lub wniosek 

dla doktorantów, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu; 

2) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia, o których mowa § 4 ust. 2-5 oraz 

§ 5 ust. 2-3, takie jak: zaświadczenia potwierdzające uzyskane osiągniecia, 

certyfikaty, dyplomy, kopie świadectw maturalnych w przypadku studentów,                     

o których mowa w § 4 ust. 2 lub dyplomy ukończenia studiów I stopnia, II stopnia, 

jednolitych studiów magisterskich oraz doktoranckich potwierdzone za zgodność             

z oryginałem, w przypadku studentów cudzoziemców – potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem kopię decyzji o przyjęciu na studia; 

3) zaświadczenia od opiekunów naukowych lub promotorów, w przypadku osiągnięć 

określonych w § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. c oraz § 5 ust. 3; 

4) tłumaczenia zaświadczeń wydanych w językach obcych, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Dokumenty za zgodność z oryginałem może potwierdzić notariusz lub pracownik Biura 

Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS. 

3. Wniosek stypendialny wraz z kompletem dokumentów, potwierdzających zgłoszone we 

wniosku osiągnięcia, kandydat składa do Biura Spraw Studenckich w terminach 

wskazanych  

w ogłoszeniu Rektora UMCS o naborze wniosków stypendialnych z Funduszu. 

4. Studenci cudzoziemcy mogą składać dokumenty, o których mowa ust. 1 pkt. 2, również                      

w języku angielskim. 

5. Ze studentem lub doktorantem, któremu przyznano stypendium, zawierana jest umowa  

o realizację stypendium z Funduszu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

Regulaminu.  

 

§ 8 

1. Obsługę administracyjną Funduszu oraz komisji stypendialnych, o których mowa w § 9, 

prowadzi Biuro Spraw Studenckich. 

2. Obsługę księgową Funduszu prowadzi Kwestura UMCS. 

 

 

III. Procedura powołania komisji stypendialnych 

 

§ 9 

1. Rektor powołuje komisje stypendialne odpowiedzialne za przeprowadzenie oceny 

wniosków stypendialnych określonych w § 4 i § 5 niniejszego Regulaminu. 
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2. Oceny wniosków stypendialnych za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz 

społeczne/działalność społeczną, określone w §4, dokonuje komisja w składzie: 

1) prorektor właściwy ds. studenckich – jako przewodniczący; 

2) pełnomocnik Rektora ds. studenckich; 

3) przedstawiciel Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów; 

4) przedstawiciel Samorządu Studentów UMCS. 

3. W przypadku stypendiów za osiągnięcia naukowe w pracach komisji uczestniczy 

przedstawiciel Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, a sportowych 

przedstawiciel Biura Sportu UMCS. 

4. Oceny wniosków stypendialnych dla najlepszych doktorantów określonych w § 5 dokonuje 

komisja w składzie: 

1) prorektor właściwy ds. kształcenia – jako przewodniczący; 

2) przedstawiciel Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów; 

3) przedstawiciel Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej; 

4) przedstawiciel Samorządu Doktorantów UMCS. 

5. Komisje stypendialne powoływane są na dany rok akademicki i obradują na posiedzeniach,  

z których każdorazowo sporządzany jest protokół. 

6. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor UMCS na podstawie opinii komisji 

zawartych w protokołach sporządzonych z przeprowadzonego postępowania konkursowego. 

7. Przedstawicieli jednostek administracyjnych delegują dyrektorzy tych jednostek. 

Przedstawiciele Samorządu Studentów oraz Samorządu Doktorantów są delegowani 

odpowiednio przez ZUSS oraz RUSD. 

8. Do obowiązków Przewodniczącego komisji należy: 

1) zwoływanie posiedzeń komisji; 

2) prowadzenie obrad komisji; 

3) organizacja pracy komisji, w tym wyznaczenie Sekretarza odpowiedzialnego za 

przygotowanie protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego. 

 

 

IV. Procedura przyznawania stypendiów z Funduszu 
 

§ 10 

1. Komisja stypendialna przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną wniosków stypendialnych. 

2. W przypadku błędów formalnych we wniosku komisja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, po 

uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia.  

3. Wnioski, które przeszły ocenę formalną poddawane są ocenie merytorycznej. 

4. Poszczególne komisje ustalają zasady punktowania osiągnięć wskazanych we wnioskach oraz 

maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w każdej kategorii.  

5. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku studentów lub doktorantów, 

przeprowadzane jest tajne głosowanie członków Komisji. Każdemu członkowi Komisji 

przysługuje prawo oddania jednego głosu na wybranego studenta lub doktoranta. W przypadku 

ponownego otrzymania przez studentów lub doktorantów takiej samej liczby głosów, decyzję o 

przyznaniu stypendium konkretnej osobie pozostawia się Rektorowi. 

6. Z przeprowadzonego postępowania przygotowywany jest protokół wraz ze wskazaniem 

wniosków, które w ocenie Komisji zdobyły największą liczbę głosów. 

7. Protokół przekazywany jest Rektorowi UMCS przez Przewodniczącego Komisji. 

8. Rektor UMCS, po zapoznaniu się z protokołem, podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów                    

z Funduszu. 

9. Decyzja Rektora UMCS jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

10. Ogłoszenie o wynikach konkursu jest zamieszczane na stronie internetowej UMCS. 
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11. Dyspozycje wypłat stypendiów podpisywane są przez Rektora UMCS oraz Kwestora UMCS.  

 

§ 11 

1. Rektor UMCS może wydać decyzję o wstrzymaniu wypłaty stypendium z Funduszu,                           

w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:  

1) stypendysta nie dopełni obowiązków wynikających z Regulaminu Studiów lub 

Regulaminu Studiów Doktoranckich, w szczególności nie otrzyma niezbędnych zaliczeń 

pozwalających na kontynuację studiów w danym roku akademickim; 

2) stypendysta zostanie ukarany karą dyscyplinarną na podstawie prawomocnego 

orzeczenia komisji dyscyplinarnej dla studentów lub komisji dyscyplinarnej dla 

doktorantów; 

3) stypendium zostało przyznane na podstawie fałszywych bądź nieprawdziwych 

zaświadczeń i oświadczeń. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest skuteczna z początkiem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym została wydana. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

§ 12 

1. Prorektor właściwy ds. studenckich raz w roku akademickim przedstawia na posiedzeniu 

Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania informacje o wykorzystaniu środków w ramach 

Funduszu na podstawie sprawozdań przygotowanych przez Centrum Kształcenia i Obsługi 

Studiów UMCS. 

2. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych stypendiów i świadczeń oraz nie ogranicza 

prawa studenta i doktoranta do ubiegania się o przyznanie i otrzymywanie innych form pomocy 

materialnej wymienionych odpowiednio art. 173 i 199 Ustawy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz regulacje wewnętrzne UMCS. 

4. Interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu dokonuje właściwa Komisja z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek studenta bądź doktoranta ubiegającego się o przyznanie 

stypendium  

z Funduszu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z tym, że stypendia dla doktorantów 

mogą być przyznane od roku akademickiego 2017/2018. 

 

 

 

 

Wykaz załączników: 

1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium z Funduszy Stypendialnego UMCS dla studentów – 

Załącznik nr 1. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego UMCS dla doktorantów – 

Załącznik nr 2. 

3. Wzór umowy o realizację stypendium z Funduszu Stypendialnego UMCS – Załącznik nr 3. 

 

 

 


