REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW
w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku
Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r o
pomocy społecznej.

Postanowienia ogólne
§1
1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa
w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) zapomogi;
4) stypendium rektora.
2. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w ust. 1 oraz odmowa jego przyznania następują w drodze decyzji
administracyjnej.
3. Przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, przyznawane są na udokumentowany wniosek studenta.
4. Student ubiegający się o świadczenia, o których mowa w ust.1, przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub
uwierzytelnioną ich kopię. Kopia dokumentu niezbędnego do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń może być
uwierzytelniona przez pracownika uczelni, notariusza lub instytucję, która dokument wydała.
§2
1. Cudzoziemcy podejmujący i odbywający w Polsce studia są uprawnieni do ubiegania się o stypendium Rektora,
stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.
2. Student cudzoziemiec może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego jeżeli:
1) posiada zezwolenie na pobyt stały, lub jest rezydentem długoterminowym Unii Europejskiej;
2) posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w rt. 159 ust.1
lub art. 186 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018 r.poz. 2094, z póż.zm.)
3) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo
ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a
ust.2 ustawy z dnia 7 października 1999r o języku polskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 931, z
póż.zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
5) posiada Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
6) jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. Dokumenty wystawione w języku obcym, stanowiące załącznik do wniosku o przyznanie stypendium powinny
być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
§3
1. Dane osobowe studentów ubiegających się o świadczenia, o których mowa w § 1 chronione są zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
2. W celu zapobieżenia dalszemu przetwarzaniu danych osobowych członków rodzin studentów po jednorazowym
wykorzystaniu tych danych przy rozpoznawaniu wniosków, komisja zabezpiecza wszystkie rozpoznane wnioski oraz
wszystkie załączniki do tych wniosków w celu przechowania dokumentów w sposób uniemożliwiający
nieuprawniony dostęp do nich.
3. Przechowywane rozpoznane wnioski oraz załączniki do tych wniosków udostępnia się do wglądu uprawnionym
osobom w razie przeprowadzania przez nie kontroli zasadności wydanych decyzji w sprawach o przyznanie
świadczenia pomocy materialnej.
§4
1. Świadczenia przysługują studentowi, który posiada status studenta.
2. W przypadku korzystania z urlopu dziekańskiego, student nie zachowuje prawa do ubiegania się o pomoc
materialną, o której mowa § 1 ust 1.

1

3. Student, który uzyskał zgodę na urlop dziekański w trakcie roku akademickiego traci prawo do stypendium
socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja stypendialna może podjąć decyzję o przyznaniu
stypendium socjalnego lub specjalnego dla osób niepełnosprawnych o ile urlop dziekański został udzielony z
przyczyn zdrowotnych.
5. Studentowi, który uzyskał zgodę na urlop dziekański w trakcie roku akademickiego stypendium Rektora dla
najlepszych studentów zostaje wstrzymana od miesiąca następnego po otrzymaniu zgody na urlop. Pozostała
część stypendium zostaje wypłacona po powrocie z urlopu.
§ 5
1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia o których mowa §
1 ust.1 tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
2. Świadczenia , o których mowa w § 1 ust. 1:

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia
i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (łączny okres, w
którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów –
niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie
może przekroczyć 6 lat. Okres ten biegnie od momentu rozpoczęcia studiów po raz pierwszy,
a w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest
kontynuowane. Jeżeli student podjął studia i przerwał je w trakcie roku akademickiego, do
okresu 6 lat wlicza się cały rok akademicki, bez względu na liczbę miesięcy, w których student
pobierał naukę. Do wskazanego 6-letniego okresu, w którym przysługuje możliwość ubiegania
się o świadczenia wliczają się także okresy studiowania sprzed 1 października 2018 r.),
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego
stopnia.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
4. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia zawierającego informacje o których
mowa w ustępie 2 .
5. Łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 dla studenta nie może
być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.
§6
1. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu świadczeń w danym roku
akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 czerwca, a gdy kształcenie
trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy.
2. Za termin składania kompletnych wniosków o pomoc materialna przyjmuje się dzień 20 października danego
roku akademickiego.
3. Wnioski o stypendium rektora złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku wniosków o świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1-3, złożonych po terminie, Komisja
Stypendialna podejmuje decyzję, na jaki okres przyznane zostanie świadczenie, o ile Uczelnia nadal posiada
środki na ten cel.
5. Wypłaty realizowane są co miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 3 – 4.
6. Termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków finansowych z ministerstwa na konto
uczelni.
7. Świadczenia wypłacane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu każdej raty środków z dotacji ministerstwa,
na konto Uczelni, z zastrzeżeniem, że data pierwszej wypłaty realizowana jest w ciągu 14 dni roboczych od
daty przyznania danego stypendium.
8. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
9. Wysokość świadczeń dla studenta, o których mowa w § 1 ust. 1 określa Komisja Stypendialna, biorąc pod
uwagę liczbę wniosków i wysokość środków finansowych będących do dyspozycji.
10. Kwota stypendium może ulec zmianie od 1 stycznia danego roku akademickiego, w zależności od posiadanych
środków finansowych przeznaczonych z budżetu państwa na ten cel.
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§7
1. Na wniosek Samorządu Studentów WSMED świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 przyznawane są przez
komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną powołaną przez Rektora.
2. Od decyzji komisji stypendialnej przysługuje odwołanie do odwoławczej komisji stypendialnej, składane w
terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.
3. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzje komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji
stypendialnej niezgodną z przepisami prawa.
4. Od decyzji Rektora studentowi przysługuje skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Skargę składa się w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.
5. W skład Komisji Stypendialnej wchodzi 5 osób:
1) dwóch pracowników administracji,
2) trzech studentów.
6. Decyzje wydane przez Komisję Stypendialną podpisuje przewodniczący tej komisji albo
upoważniony przez niego wiceprzewodniczący.
7. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą minimum 3 osoby:
1) jeden pracownik,
2) dwóch studentów.
8. Decyzje wydawane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną podpisuje przewodniczący
komisji lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.
§8
1. Świadczenia dla studentów przyznaje się ze środków funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 412
ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z póź.zm.).
2. Uczelnia może przeznaczyć w danym roku budżetowym nie więcej niż 0,2 % dotacji przyznanych ze środków
finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce, na pokrywanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń
pomocy materialnej dla studentów.
3. Środki z dotacji, o której mowa w ust.1 wydatkowana w danym roku na stypendia rektora stanowią nie więcej
niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi
4. Podziału dotacji dokonuje Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów WSMED.
5. Komisja Stypendialna, przyznając prawo do świadczeń, określa ich wysokość od października do grudnia w
ramach pozostałej do wykorzystania części dotacji z bieżącego roku kalendarzowego.
6. Komisja Stypendialna może zmienić w danym roku akademickim wysokość przyznanych świadczeń od stycznia
do lipca, jeśli uzasadnione to jest wysokością środków finansowych, które komisja ma do dyspozycji w związku
z przyznaniem nowej dotacji na kolejny rok kalendarzowy.
7. Komisja Stypendialna zawiesza wypłatę świadczeń w okresie styczeń - lipiec do czasu wpłynięcia pierwszej
raty środków, o których mowa w ust. 2 .
8. W przypadku wpłynięcia na konto uczelni w nowym roku kalendarzowym raty nowej dotacji, bez informacji z
ministerstwa jaka jest wysokość całej dotacji - kwoty poszczególnych stypendiów za dany miesiąc zostaną
wypłacone w wysokości, na jaką pozwoli wysokość raty, ale nie wyższej niż kwota przyznana w październiku.
9. Każda wypłata miesięczna w nowym roku kalendarzowym do czasu uzyskania informacji o wysokości dotacji
na ten rok będzie miała charakter zaliczki na poczet wypłat za styczeń – lipiec.
10. Wypłaty danego stypendium realizowane od stycznia zostaną w razie konieczności wyrównane w ramach
każdego miesiąca do nowej kwoty stypendium, ustalonej przez Komisję Stypendialną na okres od stycznia do
lipca. Wyrównanie nastąpi w momencie uzyskania przez uczelnię informacji o wysokości nowej dotacji i
dokonania jej podziału.
11. Jeżeli w roku kalendarzowym następującym po roku kalendarzowym, w którym rozpoczął się rok akademicki,
uczelnia nie otrzyma dotacji na świadczenia dla studentów, Komisja Stypendialna informuje studentów o braku
środków na świadczenia i podejmuje uchwałę o zaprzestaniu wypłacania przyznanych świadczeń.
12. Do czasu wpłynięcia środków, o których mowa w ust. 2 Rektor Uczelni wstrzymuje skreślenie studenta z listy
studentów z powodu zaległości w opłatach za naukę, jeżeli uzyskał on prawo do stypendium socjalnego i
pobierał je w okresie październik - grudzień, a na dzień 4 stycznia nie ma żadnych zaległości w opłatach za
studia i od dnia 5 stycznia kwota zaległości w opłacie każdej z rat jest nie większa niż miesięczna kwota
stypendium socjalnego, pobierana w okresie październik – grudzień.

3

13. Student zobowiązany jest do bezzwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za studia w
momencie wznowienia wypłaty świadczeń, bądź poinformowania przez uczelnię, że uczelnia nie otrzyma
dotacji a zawieszone prawo do świadczeń wygasło.

STYPENDIUM SOCJALNE
§9
1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej
wysokości. O stypendium w zwiększonej wysokości mogą się ubiegać studenci, w szczególności w przypadku:
śmierci obojga rodziców, posiadania na utrzymaniu dzieci, zamieszkania w Domu Studenta lub wynajmu
stancji, gdy codzienny dojazd do uczelni z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał
studiowanie z zastrzeżeniem ust.3.
3. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student, którego dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza 400,00 zł
§ 10
1. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego ustala wysokość dochodu na osobę
w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.
2. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz.1362 z późn. zm.) oraz
wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych.
3. Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 mają studenci, których dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł miesięcznie netto, ustalonej w oparciu o treść ust.2
4. Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium
socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do
wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji
dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
5. Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać studentowi
stypendium socjalne w przypadku o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny nie dołączenia do wniosku
o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji
dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował
źródła utrzymania rodziny.
6. Miesięczną wysokość dochodu na osobę ustala się na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu
i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być
zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.
§ 11
1. Do wniosku o stypendium socjalne student zobowiązany jest dołączyć:
1) zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu każdego z członków rodziny, w minionym
roku kalendarzowym, poprzedzającym dany rok akademicki, w tym odpowiednio dokumenty zgodnie z
załącznikiem nr 4,
2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne
1) uwzględnia się dochody osiągane przez:
a) studenta,
b) małżonka studenta,
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w literze a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci
pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok przypada w ostatnim roku studiów, do ich
ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
2)

nie uwzględnia się:
a) świadczeń , o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce,
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stypendiów
otrzymywanych
przez
uczniów,
studentów
i
doktorantów
w ramach:
− funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
− niepodlegających zwrotowi pochodzących środków z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
− umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo
międzynarodowych programów stypendialnych,
c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy o systemie
oświaty,
d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty,
o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł.
b)

3. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych
lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne, bez wykazywania dochodów osiąganych przez te
osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli
26 roku życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu
na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
1) ukończył 26 rok życia,
2) pozostaje w związku małżeńskim,
3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa ust. 2, pkt 1 lit. d,
4) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
5) posiada stałe źródło dochodów i jego miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku
bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o których w ust. 6 jest wyższy
lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych.
4. Student o którym mowa w ust. 3 składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa
domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych (załącznik nr 9).
5. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o
stypendium socjalne, przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala
się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Sumuje się dochody w
przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
§ 12

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie
o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o którym mowa w art.
5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z póżn.zm.). Świadczenie to
przyznawane jest na wniosek studenta (załącznik nr 3).
2. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student
może otrzymać świadczenie, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów,
jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Zapomoga
§ 13
1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (załącznik nr 2).
2. Przyznanie zapomogi, może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb
bytowych studenta, w szczególności związanej z:
a) nieszczęśliwym wypadkiem studenta;
b) ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
c) śmiercią członka najbliższej rodziny studenta;
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d)
e)
f)
3.

urodzeniem dziecka;
kradzieżą na szkodę studenta;
innym zdarzeniem losowym.
Zapomogę z tytułu urodzenia dziecka może otrzymać studentka, zaś student tylko w przypadku, gdy
matka jego dziecka nie jest studentką (bez względu na uczelnie).
4. Zapomogę przyznaje Komisja Stypendialna na podstawie udokumentowanego wniosku studenta.
5. Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.
6. Zapomoga nie może być przyznana ponownie z tego samego tytułu.

Stypendium Rektora
§ 14
1. Stypendium Rektora może otrzymać student który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe
lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
2. Stypendium Rektora przyznaje się na wniosek studenta (załącznik nr 7), nie więcej niż 10% studentów na
określonym kierunku studiów, z zastrzeżeniem ust. 4. . Liczba studentów określana jest według stanu na 31
października danego roku akademickiego.
3. Student może ubiegać się o stypendium rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z
zastrzeżeniem ust. 4. i 6.
4. Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu
maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których
mowa w przepisach o systemie oświaty,
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w
przepisach o sporcie.
5. Studentów, o których mowa w ust. 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących
stypendium Rektora, o której mowa w ust. 4.
6. O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego
stopnia.
7. Student ubiegający się o stypendium Rektora za wyjątkiem studentów, o których mowa w ust. 4 z uwagi na
osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie musi uzyskać średnią ocen za
poprzedni rok akademicki nie niższą niż 3.5 oraz spełnić pozostałe kryteria zawarte w załączniku nr 7, a w
przypadku gdy ubiega się o stypendium z uwagi na średnią ocen i nie posiada innych osiągnięć powinien
uzyskać średnią ocen za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4.21.
8. W przypadku studentów, których łączna suma punktów za wszystkie aktywności uwzględnione we wniosku o
przyznanie stypendium Rektora jest równa, pod uwagę bierze się, jako dodatkowe kryterium, średnią ocen
uzyskaną za poprzedni rok akademicki. W przypadku studentów, których łączna suma uzyskanych punktów i
średnia ocen jest równa, pod uwagę bierze się kolejne, dodatkowe kryterium, którym jest termin złożenia
kompletnego wniosku (załącznik nr 7).
9. Stypendium Rektora nie przysługuje studentowi, który:
1) zaliczył rok z wpisem warunkowym,
2) powtarza rok akademicki,
3) został ukarany w poprzednim roku akademickim karą dyscyplinarną.
10. Nie uwzględnia się osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych uzyskanych przez studentów
reprezentujących inną uczelnię lub podmioty trzecie i ubiegających się na tej podstawie o stypendium.
§ 15
1. Na podstawie wniosków o stypendium rektora na podstawie uzyskanych punktów Komisja
Stypendialna sporządza listę rankingową dla każdego kierunku studiów, z którego zostały złożone wnioski.
2. Listy rankingowe, o których mowa w ust.1 zawierać będą średnie ocen z poprzedniego roku
akademickiego wraz z nazwiskami studentów - listy uporządkowane będą wg wysokości średniej ocen,
poczynając od najwyższej średniej.
3. Średnia ocen, o której mowa w ust. 1 jest średnią arytmetyczną i oblicza się ją na podstawie sumy ocen i
zaliczeń na ocenę uzyskanych ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania
podzieloną przez ilość ocen i zaliczeń na ocenę objętych planem studiów i programem nauczania, z
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uwzględnieniem także ocen niedostatecznych.
4. Arytmetyczna średnia ocen liczona jest z dwoma miejscami po przecinku, cyfra z drugiego miejsca po
przecinku jest zaokrąglana matematycznie na podstawie cyfry z trzeciego miejsca po przecinku.
5. Do arytmetycznej średniej ocen nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
6. W przypadku stosowania w uczelni, w której student ukończył studia I st. lub z której się przeniósł, innej skali
ocen niż w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku, arytmetyczna średnia ocen studenta zostaje
dostosowana do skali ocen WSMed w Białymstoku i przeliczona w następujący sposób:
1)
należy obliczyć jaki procent najwyższej możliwej średniej na poprzedniej uczelni stanowi średnia
studenta (do czterech miejsc po przecinku),
2)
ten sam procent należy policzyć z najwyższej możliwej średniej w WSMed – czyli z 5,00,
3)
otrzymany wynik obliczenia zgodnie z pkt. 2) jest średnią studenta uznaną w WSMed.
§ 16
1. Stypendium rektora za wyróżniające osiągnięcia sportowe przyznawane na wniosek studenta, który osiągnął
wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej krajowym w poprzednim roku akademickim oraz
reprezentowania barw KU AZS WSMed.
2. Student może stracić prawo do stypendium rektora, przyznanego na podstawie
wysokich wyników sportowych jeśli:
1) został zawieszony w prawach zawodnika,
2) został zdyskwalifikowany,
3) zrezygnował z reprezentowania uczelni,
§ 17
1. Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora, uważa się:
1) publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych, które uzyskały pozytywną rekomendację pracownika
naukowego Uczelni wyznaczonego przez Rektora ,
2) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą,
3) twórczy udział w pracach badawczych w ramach realizowanych krajowych i międzynarodowych grantów
badawczych, potwierdzony opinią Rektora lub pracownika wyznaczonego przez Rektora.
4) inne wymienione w załączniku nr 8
§ 18
1. Za osiągnięcia artystyczne należy rozumieć osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych, fotograficznych,
literackich, poetyckich, teatralnych, recytatorskich, muzycznych, tanecznych oraz filmowych w poprzednim roku
akademickim.
2. Osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych
studentów to:
1) jedynie osiągnięcia indywidualne,
2) osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej trzeciego miejsca.
3. W przypadku wielu osiągnięć artystycznych, uzyskanych w danym roku akademickim na podstawie tego
samego dzieła, należy wykazać najwyższe osiągnięcie, które będzie podlegało punktacji. Każde osiągnięcie
należy udokumentować zaświadczeniem wystawionym przez organizatora.
Zasady ogłaszania prawa do świadczeń
§ 19
1. Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna informuje studenta o przyznaniu prawa do
stypendium poprzez ogłoszenie komunikatu z ogólnymi informacjami o działaniach komisji i przyznanych
stypendiach na stronie internetowej uczelni.
2. Student otrzymuje decyzję administracyjną w sprawie stypendium lub zapomogi.

Utrata, wstrzymanie i przywrócenie prawa do świadczeń
§ 20

7

1. Prawo do wypłaty przyznanego na dany rok akademicki świadczenia ulega automatycznie zawieszeniu w
przypadku zaistnienia okoliczności, które mają wpływ na prawo studenta do danego świadczenia:
1) skreślenia z listy studentów,
2) otrzymania urlopu przez studenta,
3) zawieszenia w prawach studenta,
4) istotnej zmiany warunków, na podstawie których przyznano studentowi pomoc materialną.
2. W momencie ukończenia studiów student ostatniego roku studiów traci prawo do przyznanego na dany rok
akademicki świadczenia.
3. Do utraty prawa do stypendium rektora dla najlepszych studentów, przyznanego na podstawie wysokich wyników
sportowych stosuje się dodatkowo przepisy § 16 ust. 2
4. Do utraty prawa do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stosuje się dodatkowo przepisy § 12.
5. Ustanie prawa do świadczeń na podstawie ust. 1 pkt 4 następuje od następnego miesiąca, w którym nastąpiła
istotna zmiana warunków, na podstawie których przyznano studentowi pomoc materialną. W przypadku
pobierania stypendium bez powiadomienia o zmianie warunków, student zobowiązany jest do zwrotu pobranego
bez uzasadnienia stypendium.

Postanowienia końcowe
§ 21
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce.
§ 22
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019
Załączniki :
• Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej
wysokości,
• Załącznik nr 1a Oświadczenie wyjaśniające do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
• Załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie zapomogi,
• Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych,
• Załącznik nr 4 Wykaz dokumentów określających dochód w rodzinie studenta,
• Załącznik nr 5 Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
• Załącznik nr 6 Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym,
• Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie stypendium Rektora,
• Załącznik nr 8 Punktacja za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub
osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym,
• Załącznik nr 9 Oświadczenie o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,
oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku;
• Załącznik nr 10 Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu,
• Załącznik nr 11 Kalkulator dochodów 2018 r.

Rektor
Prof. dr hab. Lech Chyczewski

W porozumieniu z Samorządem Studenckim
Samorząd Studentów:
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