Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla najlepszych studentów studiów II stopnia w
ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

§ 1.
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce
dla najlepszych studentów studiów drugiego stopnia w jednostkach wchodzących w skład Wrocławskiego
Centrum Biotechnologii Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
2. Stypendia przyznawane są za wyniki w nauce.
3. Stypendia przeznaczane są dla studentów studiów wyższych drugiego stopnia, prowadzonych przez
następujące jednostki wchodzące w skład Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii:
1) Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
2) Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
3) Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
4) Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
5) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
6) Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
4. O tym, czy w danym roku akademickim w poszczególnych jednostkach wskazanych w ust. 3, zwanych dalej
„Konsorcjantami”, będą przyznawane Stypendia, decydują w formie uchwał rady naukowe tych jednostek.
Uchwałę podejmuje się nie później niż do dnia rozpoczęcia roku akademickiego, którego dotyczy uchwała.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 4, określa liczbę Stypendiów przyznawanych dla studentów na
poszczególnych latach studiów drugiego stopnia, ustaloną proporcjonalnie na podstawie liczby studentów na
tych latach u danego Konsorcjanta, przy czym w jednym roku akademickim każdy Konsorcjant przyznaje
łącznie nie więcej niż dziesięć Stypendiów, z zastrzeżeniem §10 ust. 3. Liczbę studentów danego roku
studiów ustala się łącznie dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych przez
Konsorcjanta.
6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Stypendium – należy przez to rozumieć stypendium dla najlepszych studentów studiów drugiego stopnia
we Wrocławskim Centrum Biotechnologii Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego;
2) Konsorcjum – należy przez to rozumieć Wrocławskie Centrum Biotechnologii Krajowego Naukowego
Ośrodka Wiodącego.
§ 2.
1. Stypendia finansowane są w ramach podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanej dalej „Dotacją”, przyznanej w związku z otrzymaniem
przez Konsorcjum, statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w rozumieniu art. 84a ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), na podstawie decyzji
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 04/KNOW2/2014.
2. Stypendia wypłacane będą ze środków Dotacji, które ewidencjonowane są na wyodrębnionych rachunkach
bankowych członków Konsorcjum wskazanych w §1 ust. 3, zwanych dalej „Konsorcjantami”.
§ 3.
1. Stypendium przyznawane jest od 1 października do 30 czerwca.
2. Pojedyncze Stypendium wypłacane jest w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie.
§ 4.

1. O Stypendium mogą się ubiegać studenci wszystkich kierunków studiów wyższych drugiego stopnia
prowadzonych przez Konsorcjanta, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. O Stypendia nie mogą się ubiegać studenci, którzy:
1) wpis na kolejny rok studiów uzyskali warunkowo, zgodnie z postanowieniami właściwych regulaminów
studiów;
2) w poprzednich latach otrzymywali Stypendium.
3. Studenci studiujący w więcej niż w jednej jednostce Konsorcjum mogą starać się wyłącznie o jedno
Stypendium w wybranej przez siebie jednostce.
§ 5.
Postępowanie zmierzające do wyłonienia najlepszych studentów, którym zostaną przyznane Stypendia, jest
przeprowadzane w oparciu o ustalone kryteria, na zasadach konkurencyjności i równości.
§ 6.
1. Podstawą przyznania stypendium są oddzielne listy rankingowe sporządzane przez każdego z Konsorcjantów
na podstawie sumy punktów uzyskanych przez studentów na podstawie:
1) średniej arytmetycznej ocen z zaliczeń i egzaminów uzyskanych w poprzednim roku studiów drugiego
stopnia z przedmiotów przewidzianych w programie i planie studiów obowiązującym studenta
składającego wniosek, przy czym dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia bierze się pod
uwagę średnią ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia;
2) dodatkowych osiągnięć, o których mowa w ust. 3, uzyskanych w poprzednim roku akademickim.
2. Średnią arytmetyczną, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku przelicza się
na punkty w stosunku 1:1.
3. Student może uzyskać dodatkowo:
1) 0,4 punktu za samodzielne autorstwo publikacji naukowej (maksymalnie 0,8 punktu);
2) 0,2 punktu za współautorstwo publikacji naukowej (maksymalnie 0,4 punktu);
3) 0,05 punktu za współautorstwo wystąpienia konferencyjnego (poster, wystąpienie ustne) (maksymalnie
0,1 punktu);
4) 0,1 punktu za aktywny udział w merytorycznej działalności koła naukowego poświadczony przez opiekuna
koła (maksymalnie 0,1 punktu).
4. Przez publikację naukową, o której mowa w ust. 3, rozumie się:
1) opublikowaną monografię naukową;
2) opublikowany rozdział w monografii naukowej;
3) artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie ogłaszanym przez
ministra właściwego do spraw nauki;
- o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1620) i przepisach wydanych na jej podstawie.
§ 7.
1. Rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem Stypendiów zajmują się komisje stypendialne, zwane dalej
„Komisjami”, powołane osobno dla każdego Konsorcjanta.
2. Komisję dla Konsorcjanta, o której mowa w ust. 1, powołuje na rok akademicki właściwy Wydziałowy
Koordynator KNOW powołany przez tego Konsorcjanta. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w §1
ust. 4, o nieprzyznawaniu przez Konsorcjanta Stypendiów w danym roku akademickim, Wydziałowy
Koordynator KNOW nie powołuje Komisji na ten rok.
3. W skład Komisji wchodzą:

1) dziekan lub nauczyciel akademicki przez niego wydelegowany – jako Przewodniczący;
2) nauczyciel akademicki wydelegowany przez dziekana;
3) przedstawiciel studentów danej jednostki wydelegowany przez właściwy organ samorządu studentów.
4. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.
§ 8.
1. Nabór wniosków u wszystkich Konsorcjantów ogłaszany jest przez właściwych Wydziałowych Koordynatorów
KNOW w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego, zgodnie z organizacją roku akademickiego
obowiązującą u Konsorcjantów, z zastrzeżeniem §1 ust. 4.
2. Informację o naborze wniosków oraz wszelkie informacje o zasadach i procedurze przyznawania Stypendium
zamieszcza się na stronie internetowej www.know.wroc.pl oraz stronach internetowych poszczególnych
Konsorcjantów, nie później niż do dnia ogłoszenia naboru.
§ 9.
1. W celu ubiegania się o przyznanie Stypendium, student składa pisemny wniosek, zgodny z wzorem
określonym w załączniku nr 1 Regulaminu, wraz z ewentualnymi załącznikami.
2. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1, składa się do
właściwego dziekanatu w terminie 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia naboru wniosków.
3. Dziekanaty przekazują niezwłocznie właściwym Komisjom wniesione w terminie wnioski wraz z ich
załącznikami.
§ 10.
1. W terminie 7 dni od upływu terminu na składanie wniosków, o którym mowa w §9 ust. 2, Komisje:
1) dokonują weryfikacji złożonych w terminie wniosków, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć , o
których mowa w §6 ust. 3;
2) ustalają ostateczną liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych studentów;
3) sporządzają listy rankingowe dla poszczególnych lat studiów, na których znajdują się wszyscy studenci
danego roku studiów ubiegający się o przyznanie Stypendium w ramach danego Konsorcjanta.
2. Stypendium otrzymują osoby, które na poszczególnych listach rankingowych uzyskały najwyższe wyniki, z
zastrzeżeniem §1 ust. 5, zwane dalej „Stypendystami”.
3. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez studentów, o miejscu na liście rankingowej
decyduje liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia, o których mowa w §6 ust. 3 Regulaminu,
4. Zatwierdzenie list rankingowych następuje na podstawie uchwały właściwej Komisji, którą publikuje się
niezwłocznie w miejscach, o których mowa w §8 ust. 2 Regulaminu. Listy rankingowe stanowią załącznik do
uchwały.
5. . Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 4, Konsorcjant zawiera ze Stypendystą umowę, która określa
szczegółowo warunki wypłacania Stypendium. Odmowa przez Stypendystę zawarcia przedłożonej umowy
oznacza rezygnację ze Stypendium. Wzór umowy określa załącznik nr 2.
6. Wypłata Stypendium następuje w cyklu miesięcznym na rachunek bankowy studenta, w terminie do
dziesiątego dnia każdego miesiąca. Wypłata pierwszej transzy Stypendium może być dokonana w
późniejszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały o której mowa w ust. 4.
§ 11.
1. Komisja zawiesza wypłatę Stypendium w przypadku:
1) skreśleniu z listy studentów;
2) wszczęcia wobec Stypendysty postępowania dyscyplinarnego.

2. Komisja uchyla zawieszenie wypłaty Stypendium w przypadku:
1) uchylenia decyzji o skreśleniu Stypendysty z listy studentów;
2) umorzenia wobec Stypendysty postępowania dyscyplinarnego.
3. Wypłatę stypendium w przypadkach, o których mowa w ust. 1, wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wystąpiła przyczyna uzasadniająca zawieszenie wypłaty stypendium.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Stypendium wypłaca się z wyrównaniem za okres zawieszenia.
§ 12.
1. Prawo do Stypendium wygasa z dniem:
1) uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu Stypendysty z listy studentów;
2) uprawomocnienia się orzeczenia właściwej komisji dyscyplinarnej o ukaraniu Stypendysty karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. 212 pkt. 4-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.);
3) pisemnej rezygnacji ze Stypendium;
4) śmierci Stypendysty
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Komisja na podstawie uchwały przyznaje to Stypendium kolejnej
osobie z listy rankingowej która nie otrzymuje Stypendium, i wypłaca je do końca okresu na który zostało
przyznane.
§ 13.
1. W przypadku posłużenia się przez Stypendystę nieprawdziwymi informacjami w trakcie ubiegania się o
przyznanie Stypendium, Komisja podejmuje uchwałę o cofnięciu Stypendium i nakazuje jego zwrot wraz z
odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od dnia wypłacenia pierwszej transzy Stypendium.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja na podstawie uchwały przyznaje to Stypendium kolejnej
osobie z listy rankingowej która nie otrzymuje Stypendium, i wypłaca je do końca etapu studiów na który
pierwotnie zostało przyznane, z wyrównaniem za poprzednie miesiące.
§ 14.
Przyznanie Stypendium nie powoduje wstrzymania świadczeń pomocy materialnej przyznawanych studentom
Konsorcjantów, a w szczególności świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym.
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Koordynator KNOW.

