ZARZĄDZENIE NR 69/18
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 16 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Na podstawie art. 270 ust. 1, art. 273 ust. 1 i art. 275 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego, które stanowi załącznik nr 1
do zarządzenia, ustala się w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile,
wprowadzonego zarządzeniem nr 78/14 Rektora PWSZ w Pile z dnia 30 października 2014 r.
z późn. zm. , wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 ust. 5-7 otrzymują brzmienie:
„5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej
niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Wyjątek
stanowi przypadek gdy liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż dziesięć, wówczas
stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.
6. Za 100% studentów, z których wylicza się najlepszych studentów każdego kierunku
przyjmuje się wszystkich studentów, którzy zostali wpisani na bieżący rok akademicki
według stanu na dzień 1 października każdego roku akademickiego a w przypadku I roku
studiów drugiego stopnia wg stanu na dzień 15 października.
7. Studentów klasyfikuje się na osobnych listach rankingowych, które sporządza się według
formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz według danego rocznika
na podstawie punktacji uzyskanej za średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne
lub sportowe zgodnie z kryteriami zawartymi w ust. 8. Jeżeli liczba stanowiąca 10%
studentów na danym roku studiów nie jest liczbą całkowitą, to na listach rankingowych
zaokrągla się ją zgodnie z regułą matematyczną tj. x ≥0,5 = 1, x< 0,5 = 0 a stypendia
przyznawane są zgodnie z ust. 5. W przypadku gdy suma liczb stypendiów
na poszczególnych rocznikach studiów na danym kierunku jest wyższa niż liczba
stypendiów przypadająca na kierunek wówczas tworzy się listę rankingową studentów
z ostatnich miejsc wynikających z zaokrąglenia wzwyż z każdego rocznika tego kierunku
i stypendium otrzymują studenci z największą liczbą punktów a w przypadku tej samej
liczby punktów miejsce w rankingu ustala się zgodnie z zasadami w ust. 10-12.”,
2) w § 14 ust. 8 w pkt 3 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„3) osiągnięcia artystyczne (dotyczy indywidualnych osiągnięć studenta)”.
§ 2. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2
do zarządzenia uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem
oraz zarządzeniami Rektora PWSZ nr: 59/15 z dnia 19.11.2015 r., 18/16 z dnia 28.04.2016 r.
i 44/16 z dnia 10.11.2016 r., 24/18 z dnia 08.06.2018 r.).
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Jakości Kształcenia i Studentów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października
2018 roku.
Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile

dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PWSZ w Pile

