DECYZJA Nr 3/2016
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stypendia
Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie § 32 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, w związku z Uchwałą Senatu Nr 175/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego
dla studentów, doktorantów i pracowników UKSW, postanawia się, co następuje:

1.

§1
Ogłasza się konkurs na stypendia dla studentów i pracowników UKSW w ramach Programów
Globalnych ze środków budżetu Globalnej Dywizji Santander Universidades.

2.

Stypendia przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z:
1) rozwojem naukowym i badawczym;
2) wymianą międzynarodową (udział w konferencjach naukowych i badawczych, wymiana
studencka).

3) Kwota środków finansowych przeznaczonych na stypendia wynosi 44 000 zł (słownie:
czterdzieści cztery tysiące złotych).
4) Inicjatywy, o których mowa w §1 ust. 2 oraz ich rozliczenie merytoryczne i finansowe należy
zrealizować do dnia 31 grudnia 2016 r.
§2
Do oceny wniosków i przyznania stypendiów powołuje się Komisję konkursową, w następującym
składzie:
1) Rafał DENGA - przedstawiciel Fundatora;
2) Ks. dr hab. Maciej BAŁA, prof. UKSW – Prorektor ds. studenckich i kształcenia;
3) Ks. dr Roman TOMANEK - pracownik naukowo-dydaktyczny;
4) Tomasz GOŁĘBIEWSKI - przedstawiciel Samorządu Studentów;
5) Mateusz KOT - przedstawiciel Samorządu Doktorantów;
6) Beata KARPIUK - pracownik administracji ogólnouczelnianej.

§3
Komisja Konkursowa przy opiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium bierze pod uwagę
następujące kryteria:
1) szczególne osiągnięcia w nauce lub pracach badawczo – rozwojowych;
2) zaangażowanie w inicjatywy UKSW;
3) zaangażowanie społeczne;
4) szczególne osiągnięcia w działalności poza UKSW.
§4
Wniosek o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu przyznawania
stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego, należy składać w Dziale Kształcenia, w terminie
do dnia 20 lutego 2016 r.
§5
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania wniosków
na stronie internetowej UKSW.
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

R E K T O R UKSW
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

