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1.

Postanowienia ogólne

§ l.
NiniejszY regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypęndium oraz nagród dla
studęntów i wolnych słuchaczy Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej (EWST) oraz
zasadY Przlznawania stypondium prywatnego im. ZachariasaUrsinusa i stypendium ,,Student
dla studęnta".

Stosownię do Postanowień § 3l statutu Ewangelikalnej Wyzszej Szkoły Teologicznej,
zwanej dalej ,,Uczelnią", łJczęlnia tworzy własny fundusz stypendialny dla studęntów
i Pracowników, zktórego wypłacane będą stypendia, ptzyznawane nięzależnię od form
PomocY materialnej, przewidzianej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
nagrody specjalne rektora dla studęntów.

l.

Stypendia ze środków uczelni

§2.
StYPendia są wypłacanę z funduszu stypendialnego EWST, utworzonego ze środków
Przekazanych przez założyciela uczelni - Unię Ewangelikalną w Rzeczypospolitej polskiej.
WYsokoŚÓ stYpendium wypłacanego studentom zalężnajest od puli środków ptzyznanej na
fundusz stypend ial n y pr zez założy ciela uczę lni.

§3.
StYPendium z funduszu stypendialnego Uczelni mozę otrzymać student, który wypełni
poprawnie arkusz stypendialny i pozostałę wymagane dokumenty.
StYPendium mozę byĆ przyznanę studęntowi, który znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej oraz v,lykazuje aktywność na poJach działalności wskazanych przez założyciela
uczelni.
Ocena zasadnoŚci wypłaty stypendium studęntowi dokonywana jest przęz komisję
stYPendialną, na podstawie oświadczeń studenta zawartych w arkuszu stypendialnym
i kryteriów ustalanych przez założycięla Uczelni.

§4.
l. Studęnt otrzymujący stypendium zobowiązany jest do przygotowania w każdym roku

akademickim wymaganych raportów, wg otrzymanego wźoru, opisujących jego postępy
w kształceniu, sytuację rodzinną, postawę i perspektywy,

2. RaPortY Powinny zostaó złożone Kanclerzowi uczęlni w terminach przez niego wskazanych.
Nie złożenie należycie przygotowanego raportu mozę spowodowaó wstrzymanie wypłaty
stypendium lub odmowę przyznania stypendium w kolejnym roku.

l.

Stypendium im. Zachariasa Ursinusa
§5.

Uczęlnia zę Środków pozyskanych od fundatora prywatnego wypłaca stypendium im.
Zachariasa Ursi nusa, zw anę dal ej,, Stypendi um Urs inusa''.
stypendium ursinusa może uzyskać jedna albo dwię osoby, studenci EwsT.

l.

2.

2.
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3. Wysokość stypendium zależy od wysokości dotacji przekazanęj od fundatora.
4. Student moze pobięrać stypendium z funduszy własnych Uczęlni oraz Stypęndium Ursinusa

jednocześnie.

§6.
l. O Stypendium Ursinusamożę ubiegaó się student, który równocześnie spełnia dwa warunki:

a) wykazuje się średnią przynajmniej 4,5 zapoprzedni rok studiów w EWS!
b) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Jeśli dwóch lub więcej kandydatów spełnia powyższe warunki, stypendium zostanię
przyznanę osobię mającej trudniejszą sytuację materialną. W przypadku osób
z porównywalną sytuacją materialnQ, pierwszeństwo do uzyskania stypendium ma osoba,

która jest członkiem kościoła lub związku wyznaniowego ujętego na liście sporządzonej
przezfundatora.

SĘpendium ,,§tudent dla studenta"

§7,
l. Uczęlnia umozliwia rcalizację programu stypendialnego ,,Student dla studenta", w ramach

którego studenci i absolwęnci EWST mogą dokonywać darowizn w celu ufundowania

stypendium dla aktualnych studentów EWST.
2. Fundatorzy będą dokonywać wpłat na rachunek bankowy EWST z odpowiednią adnotacją.

3. Liczba ufundowanych stypendiów ,,Studęnt dla studenta" jest zależna od wysokości wpłat

dokonywan y ch przez fund atorów.

4. Wysokość stypendium zależy od wysokości wpłat dokonanych przez fundatorów, lecz nie
moze być wyższa niz l00 % wysokości opłaty za lzęsnę w EWST za rok akademicki.

5. Studęnt może pobieraó stypendium z funduszy własnych Uczelni oraz Stypendium ,,Student
dla studenta" jednocześnie.

6. Student nie mozę pobierać jednocześnie stypendium ,,Student dla studenta" i stypendium im.

zachariasa ursinusa.

§8.
l. Stypendium ,,Studęnt dla studęntaoo możę zostaó pruyznanę studentowi, który równocześnie

spełnia dwa warunki: ;

a) wykazuje dużę zaangńowanie społeczne, w organizacjach kościelnych lub
pozakościelnych,

b) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Jeśli dwóch lub więcej kandydatów spełnia powyższe warunki, stypendium zostanię
przyznane osobie mającej trudniejszą sytuacjg materialną. W przypadku osób

z porównywalną sytuacją materialn4, pierwszeństwo do uzyskania stypendium ma osoba,

która nię uzyskuje innego stypendium.
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S§pendium dla wolnego słuchacza

§9.
l. Wolny słuchacz może otrzymać stypendium z funduszu stypendialnego EWST, utworzonego

zę środków przękazanych przęz założyciela uczęlni - Unię Ewangelikalną
W Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stypendium ma charakter socjalny i jest przęznaczone dla osób w trudnej sytuacji
materialnej.

3. Wysokośó stypendium zalężna jest od puli środków ptzyznanej na fundusz stypendialny
przez założyc i ę l a ucze lni.

Nagrody Rektora EWST
§ l0.

l. Ręktor możę przyznaó nagrody specjalnę wyrózniającym się studentom, których działania
wpływają na znaczągą poprawę warunków studiowania lub podnoszą prestiż i poprawiają

zew nętrzny wizerunek Ucze l ni.

2. Nagrody będą przyznawanę studentom, któtzy:
a) wykazuj ą szczególne zaangażowanię w życie Uczelni,
b) wykazuj ą szczególne zaangażowanie w pracę samorządu studenckiego,

c) w sposób ponadprzeciętny dbają o wizęrunek i dobro Uczelni.
3. Wniosek o przyznanie nagrody wtazz uzasadnienięm składa Dziękan.
4. Decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje samodzielnie Rektor.
5. Wysokość nagrody ustala Rektor w porozumieniu z Kanclerzem, na podstawie posiadanych

środków finansowych, przeznaczonych na tęn cęl.

6, Nagroda wypłacana jęst na wskazany przez studenta rachunęk bankowy.

Przepisy wspólne dla wszystkich rodzajów stypendiów

§ l1.
1. Stypendium przyznawane jest wyłąęznie na wniosęk studenta.

2. Wniosek powinien byó złożony na arkuszu stypendialnym.
3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie elęktronicznej do biura Kanclerza.

§l2. f

1. Stypendia przyznawane są na jeden rok akademicki.
2. Wypłata stypendium na dany rok akademicki następuje w transzacho wg harmonogramu

opracowanego przez Kanclerza, zzastrzężęniem ust.3. Stypendium dla wolnego słuchacza

wypłaca się jednorazowo.

3. Stypendium nie jest wypłacane w okresie przebywania studenta na urlopie długoterminowym
(dziekańskim). Komisja stypendialna moze jednak podjąć decyzję o wypłacie stypendium,
jeśli przemawia za tym wazny interes studęnta lub pozostaję on w bardzo trudnej sytuacji

materialnej.

4. Skreślenie studenta z listy studentów lub zawieszenie w prawach studęnta prawomocnym
orzęczęnięm komisji dyscyplinarnej powoduje zaptzestanie wypłaty stypendium.
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§ l3.
l. Stypendia sąprzyznawane studęntomprzęz 2-osobową komisję stypendialnąpowołanąprzęz

Rektora EWST. Członkiem komisji jest obligatoryjnie przedstawicięl Samorządu

Studenckiego.

2. UchwĄ komisji stypendialnej o przyznaniu stypendium są zatwięrdzanę przęz Rektora, po

zasięgnięciu opinii Kanclęrza.
3. Student, któremu odmówiono przyznania stypendium może zg]osić do Ręktora wniosek

o ponowne rozpatrzenię sprawy. Wniosęk wymaga uzasadnięnia. Decyzja Rektora jest

ostateczna.

§ 14.

Stypendia wypłacanę są po otrzymaniu przęz uczelnię środków odpowiednio od Unii
Ewangelikalnej w RP oraz fundatorów prywatnych.

§ 15.

Stypendium wypłacane jest na wskazany przez studenta rachunek bankowy.

§ 16.

l. Wszelkie czynności administracyjne związane z organizacją funduszu stypendialnego

i wypłatą stypendiów, w szazęBólności kontakty ze studentami, gromadzenie dokumentów

i przygotowywanie materiałów dla komisji stypendialnej, wykonuje Kanclerz Uczęlni.
2. Informacje na temat stypendiów studenci uzyskują u Kanclęrza.
3. Kanclerz corocznie obwięszcza o tęrminie składania wniosków o przyznanie stypendium,

przygotowuje arkusze stypendialnę otaz ogłasza spis dokumentów, którę studenci powinni

załączyć do wniosku o stypendium.

§ 17.

W przypadku, gdy Uczęlnia poweźmie wątpliwość co do informacji mających wpływ na prawo

studenta do stypendium, w szczególności w zakresie danych zawartych w arkuszu stypendialnym,

nięzwłoęznie powiadamia studenta o konieczności złożęnia wyjaśnień lub dokumęntów. Nie
złożęnię wymaganych wyjaśnień lub dokumentów w ..vqlznaozonym terminie, skutkuje

zaprzestaniem wypłaty stypendium do końca danego roku akadęrnickiego.

postanowienia końcowe

§ 18.

Od ustalonej kwoty stypendium lub nagrody Uczęlnia pobiera zaliczkę na podatek dochodowy,
jezeli obowiązekzapłaty podatku i pobrania zaliczki wynika z odrębnych przepisów.

§ 19.

Zmian niniejszego regulaminu dokonuje Ręktor EWST po zasięgnięciu opinii Kanclęrza
i samorządu studenckiego.


