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§ 7  

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce może być przyznawane 

na okres 5 miesięcy (semestr) lub na okres 10 miesięcy (rok akademicki). Decyzję o okresie 

na jaki przyznawane będzie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w 

nauce na danym kierunku studiów podejmuje dziekan w porozumieniu z wydziałowym 

organem Samorządu Studentów w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem roku 

akademickiego. 

2. Stypendium może otrzymać student, który spełnia łącznie warunki: 

1) zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego 

stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia; 

2) od początku studiów uzyskał łączną liczbę punktów zgodną z planem studiów. Liczbę 

punktów określa się na podstawie przedmiotów, których zaliczenie jest warunkiem 

rejestracji na następny etap studiowania. Do liczby punków nie wlicza się punktów z 

przedmiotów realizowanych awansem; 

3) nie później niż do końca sesji egzaminacyjnej, uzyskał w poprzednim roku studiów 

(w czasie dwóch poprzednich semestrów) liczbę punktów zaliczeniowych (ECTS) 

zgodną z planem studiów. Do liczby punków nie wlicza się punktów z przedmiotów 

powtarzanych w poprzednim roku studiów; 

4) uzyskał w poprzednim roku studiów (w czasie dwóch poprzednich semestrów)  

średnią ocen nie niższą niż 4,00, liczoną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, 

będącą średnią ważoną ocen łącznych z wszystkich przedmiotów z wagami 

proporcjonalnymi do liczby przyporządkowanych im punktów. Do średniej ocen nie 

wlicza się ocen z przedmiotów powtarzanych w poprzednim roku studiów. 

W przypadku studentów rozpoczynających naukę na studiach drugiego stopnia, 

średnia ważona liczona jest na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich 

semestrów studiów pierwszego stopnia z wyłączeniem ocen z pracy dyplomowej 

i egzaminu dyplomowego, a w przypadku studentów drugiego semestru studiów 

drugiego stopnia rozpoczętych w semestrze letnim, średnia ważona liczona jest na 

podstawie ocen uzyskanych w czasie pierwszego semestru studiów drugiego stopnia 

i ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia z wyłączeniem ocen z pracy 

dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 

3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty 

na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem 

olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o 

zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w §1 pkt 1 uchwały nr 174/XLVIII/2014 Senatu 

Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2014 r. Wykaz olimpiad uprawniających do 

ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów zawiera załącznik nr 4 do 

regulaminu. 

4. Dziekan przed utworzeniem wstępnych list rankingowych może zwrócić się do 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium studentowi, który spełnia 

tylko wymagania określone w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, jeżeli: 

1) uzyskał ponadprogramowo punkty z poprzedniego roku studiów w latach ubiegłych; 

2) uzyskał w ostatnim roku studiów (w czasie dwóch poprzednich semestrów) 

co najmniej 40 punktów zaliczeniowych (ECTS). 






























































































