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1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura obejmuje zakres postępowania dotyczącego przyznawania stypendium 

rektora dla najlepszych studnetów. 

 

2. TERMINOLOGIA 

Stypendium - jednostronne świadczenie pieniężne 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Rektor 

 powołanie Odwoławczej Komisji Stypendialnej  

 nadzór nad działalnością Komisji ds. przyznawania stypendium dla najlepszych 
studentów i doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
 

Prorektor właściwy do spraw studenckich i kształcenia 

 podziału dotacji, o której mowa w ust. 1 paragrafie 2 Regulaminu pomocy 

materialnej dla studentów i doktorantów ATH w Bielsku-Białej   

 

Wydziałowa Komisja ds. stypendium dla najlepszych studentów i 

doktorantów 

 przyjęcia i sprawdzenia kompletności wniosków składanych przez studentów 

 utworzenie listy rankingowej z podziałem według poszczególnych kierunków na 

Wydziale 

 W skład Wydziałowej Komisji ds. stypendium dla najlepszych studentów i 

doktorantów wchodzą: 

- przewodniczący Komisji - Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydziału 

- pracownik dziekanatu Wydziału - sekretarz 

- przedstawiciel studentów wydziału delegowany przez organ samorządu 

studenckiego 

 

4. TERMIN REALIZACJI 

Składanie wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studnetów 

odbywa się raz na semestr w danym roku akademickim.  

Wypłacanie stypendium socjalnego odbywa się  przez cały rok akademicki, od 

momentu złożenia wniosku stypendialnego i przyznania stypendium. 
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5. OPIS POSTĘPOWANIA 

 

5.1. Złożenie Wniosku o przyznanie stypendium w określonym terminie (zgodnie 

z regulaminem)  

5.2. Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów student może złożyć 

po uzyskaniu rejestracji na określony semestr 

5.3. W przypadku złożenia wniosku bez uzyskanej rejestracji, wniosek ten 

pozostawia się bez rozpoznania  

5.4. Wezwanie studentów do uzupełnienia dokumentacji w przypadku 

niekompletności. 

5.5. Zebranie Wydziałowej Komisji ds. stypendium dla najlepszych studentów i 

doktorantów celem utworzenia listy rankingowej 

 

5.6. Zebranie Odwoławczej Komisji Stypendialnej celem przydziału stypendiów 

rektora dla najlepszych studentów. 

 

5.7. Zatwierdzenie w systemie elektronicznym HMS  wniosków do wypłaty 

stypendium zgodnie z przesłanymi dokumentami po posiedzeniu Odwoławczej 

Komisji Stypendialnej. 

5.8. Przygotowanie imiennych decyzji o przyznanym stypendium na dany semestr. 

5.9. Zatwierdzenie list do wypłaty przez  Dziekana i Prodziekana WNoZ, Kwestora 

ATH, Kanclerz ATH. 

5.10. Przekazanie  zatwierdzonych list  wypłat do Kwestury ATH. 

5.11. Archiwizowanie list wypłat w Dziekanacie. 

5.12. Sporządzenie comiesięcznego sprawozdania z wypłaconych stypendiów do 

DNiSS. ( PM-17/S). 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Zarządzenie Nr 691/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 27 czerwca 2013 roku. Regulamin pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 


