
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  

pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2018/2019 

– zarządzenie nr  32/2018 Rektora PW  

 

 

Procedura postępowania przy przyznawaniu stypendium rektora  

dla najlepszych studentów za wyniki w nauce  
 

1. W terminie 1 tygodnia od rozpoczęcia roku akademickiego dziekan, w drodze decyzji, 

ogłasza kryteria tworzenia list rankingowych, ustalone w porozumieniu z wydziałowym 

organem samorządu studentów. 

2. Kryteria tworzenia list rankingowych określają, czy listy mogą być tworzone odrębnie na 

specjalności, roku lub semestrze, formie i poziomie studiów. W kryteriach należy 

uwzględnić zasadę, że na każdej liście rankingowej powinno znaleźć się nie mniej niż 

10 studentów. 

3. Listy rankingowe tworzone są oddzielnie na każdym kierunku studiów, a w przypadku 

kiedy taki sam kierunek studiów prowadzony jest na więcej niż jednym wydziale, 

oddzielnie na każdym z wydziałów. 

4. W terminie 3 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego dziekan tworzy listy 

rankingowe, które mogą zostać ogłoszone w niepełnej postaci tzn. ograniczone do osób, 

które złożyły wniosek o przyznanie stypendium. Listy te nie są ostateczne i mogą być 

modyfikowane w sposób określony w pkt. 6. 

5. Listy rankingowe zawierają: numery albumów uszeregowane według uzyskanej średniej 

ocen, średnią ocen oraz liczbę uzyskanych punktów zaliczeniowych ECTS. 

6. W terminie 4 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego (1 tygodnia od daty ogłoszenia 

list rankingowych), na pisemny wniosek studenta złożony w dziekanacie lub drogą 

elektroniczną (na adres poczty elektronicznej wskazany przez dziekana), dokonuje się 

korekty średniej ocen lub sumy punktów zaliczeniowych ECTS wynikającej 

z udokumentowanych, ostatecznych wyników w nauce studenta. Korekty dotyczą 

wyłącznie oczywistych pomyłek, a w szczególności błędnie wprowadzonych do 

protokołów ocen lub sumy zdobytych punktów z przedmiotów zaliczonych przed 

rozpoczęciem okresu rejestracji. Dokonane korekty zostają uwzględnione w ostatecznych 

listach rankingowych. 

7. Stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce mogą być przyznane dla 

nie więcej niż 10% studentów z każdej listy rankingowej, spełniających warunek 

określony w §7 ust. 2 pkt 1 regulaminu. W przypadku, gdy na granicy odcięcia listy 

rankingowej znajduje się więcej niż jedna osoba z tą samą średnią, dziekan podejmuje 

decyzję na korzyść studenta. Listy osób, którym przyznano stypendia, tworzą ostateczne 

listy rankingowe. 

8. Stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce przyznaje się w dwóch 

kategoriach: 

1) stypendium I kategorii, które otrzymuje: 

a) pierwsze 40% studentów z każdej ostatecznej listy rankingowej, nie mniej jednak 

niż 4% wszystkich studentów znajdujących się na liście rankingowej. Liczbę 

studentów wynikającą z zapisanego limitu zaokrągla się w górę do liczby 



 

całkowitej, przy czym w przypadku, gdy na granicy kategorii znajduje się więcej 

niż jedna osoba z tą samą średnią, dziekan podejmuje decyzję na korzyść 

studenta, 

b) studenci, o których mowa w § 7 ust. 3 regulaminu będący laureatami olimpiady 

międzynarodowej albo laureatami olimpiady przedmiotowej; 

2) stypendium II kategorii, które otrzymują: 

a) pozostali studenci z ostatecznej listy rankingowej,  

b) studenci, o których mowa w § 7 ust. 3 regulaminu będący finalistami olimpiady 

przedmiotowej. 

9. Niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 6 oraz zatwierdzeniu przez 

Rektora lub Odwoławczą Komisję Stypendialną, dziekan ogłasza ostateczne listy 

rankingowe. 


