
 

 

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego  dla studentów kierunku Pielęgniarstwo 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, uczestników projektu „Kompetencje 

zamawiane pielęgniarek w WSEI w Lublinie” 

 

1.  Stypendia motywacyjne, zwane dalej stypendiami, przyznaje się ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i budżetu państwa przekazanych Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji  

w Lublinie w ramach realizacji projektu „Kompetencje zamawiane pielęgniarek WSEI  

w Lublinie” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa V. Wsparcie  

dla obszaru zdrowia; Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych). 

2. Uczelniany program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwo, ma charakter 

motywacyjny tzn. jest oparty o zasadę, że student może ubiegać się o stypendium motywacyjne 

oraz może otrzymać stypendium najwcześniej po drugim semestrze kształcenia.  

3. Z programu stypendialnego może korzystać maksymalnie do 50% studentów na danym roku 

kształcenia, którzy w poprzednim roku kształcenia otrzymali najlepsze wyniki  

w nauce (maksymalną liczbę przyznanych stypendiów określa budżet projektu).  

Wartość miesięcznego stypendium wynosi maksymalnie 660 zł,  

co stanowi 20% średniomiesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek w 2012 r.,  

tj. 5 345 zł brutto.  Liczba stypendiów jest określona w budżecie ww. projektu. 

4. Stypendia przyznawane są na rok akademicki. Nie dotyczy naboru 2015/16 (termin uzależniony 

od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz terminu zakończenia   

7 semestralnych studiów).  

5. Jeden student może otrzymywać stypendium motywacyjne przez maksymalnie 4 semestry.  

6. Wypłata stypendium odbywa się przelewem na rachunek bankowy studenta. Informacje  

o terminach wypłat stypendiów będą dostępne w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu  

oraz Biurze Projektu. 

7. Stypendia przydziela, na wniosek studenta, Komisja Stypendialna na podstawie analizy wyników 

w nauce studenta w poprzednim roku akademickim.  

8. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do Regulaminu przyznawania 

stypendium motywacyjnego. 

9. Termin składania wniosków na dany rok akademicki upływa 5 października danego roku. Terminy 

będą   każdorazowo dostępne w Wirtualnym Dziekanacie, w Dziekanacie Wydziału Nauk  

o Zdrowiu oraz Biurze Projektu. 

10. Wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu 

11. O stypendium motywacyjne w ramach programu może ubiegać się osoba, która: 

 jest uczestnikiem Projektu „Kompetencje zamawiane pielęgniarek w WSEI w Lublinie”; 

 złożyła w terminie kartę okresowych osiągnięć w Dziekanacie 

 uzyskała rejestrację na bieżący rok studiów na kierunek pielęgniarstwo w terminie zgodnym  

z harmonogramem roku akademickiego. 

12. Decyzje w zakresie przyznania stypendium motywacyjnego podejmuje Przewodniczący Komisji.  

13. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu i Biura Projektu 



 

 

oraz przedstawiciel studentów. Funkcję przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej 

sprawuje Dziekan Wydziału. 

14. Komisja stypendialna sprawdza prawidłowość złożonych wniosków, ustala listę rankingową  osób 

wnioskujących o stypendia, a następnie przedstawia Przewodniczącemu wniosek z propozycją 

listy stypendystów z uwzględnieniem limitu „do 50% studentów na danym kierunku kształcenia” 

z uwzględnieniem limitu środków w budżecie projektu. Wniosek Komisji podpisuje  

jej przewodniczący. 

15. Podstawą do umieszczenia studenta na danej pozycji listy rankingowej jest jego średnia ocen 

obliczana ze wszystkich ocen / egzaminów i zaliczeń wpisanych do protokołów i kart 

egzaminacyjnych z przedmiotów objętych planem studiów uzyskanych w poprzednim roku 

akademickim.   

16. Uczestnik projektu wypełniony i opatrzony własnoręcznym podpisem wniosek składa w Biurze 

Projektu  

17. O przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium student jest informowany pisemnie. 

18. Od decyzji Przewodniczącego studentowi przysługuje odwołanie do Kanclerz lub Rektora w 

terminie 14 dni od otrzymania decyzji.  

19. Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są jedynie osiągnięcia z poprzedniego roku studiów. 

Punkty przyznawane ze średnią ocen: min. średnia ocen za poprzedni rok akademicki 4,01 – 1 

pkt. Max średnia ocen za poprzedni rok akademicki 5.0 – 100 pkt. 

20. Punkty za osiągnięcia naukowe w tematyce zgodnej z kierunkiem studiów przyznawane są na 

podstawie załącznika nr. 2 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Studentów 

Wyższej szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie   

21. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje 

średnia ocen. 

22. W przypadku gdy liczba zdobytych punktów będzie niższa od minimalnej liczby punktów 

niezbędnych do zdobycia stypendium Student, uczestnik projektu zostanie umieszczony na liście 

rezerwowej. 

23. W miejsce stypendysty, któremu zaprzestano wypłacania stypendium z przyczyn opisanych w 

pkt. 25 niniejszego Regulaminu, stypendium otrzymuje kolejny uczestnik projektu znajdujący się 

na liście rankingowej. 

24. W przypadku przyznania stypendium motywacyjnego z listy rezerwowej, w trakcie trwania roku 

akademickiego, student może otrzymać stypendium z wyrównaniem pod warunkiem posiadania 

środków w budżecie projektu. Student może otrzymać wyrównanie za miesiące, które upłynęły 

od momentu rozpoczęcia danego roku akademickiego za który zostało przyznane stypendium.  

25. Student traci prawo do otrzymywania stypendium:  

a. w okresie przebywania na urlopie długoterminowym,  

b. z chwilą skreślenia z listy studentów lub uczestników Projektu „Kompetencje zamawiane 

pielęgniarek w WSEI w Lublinie” 

c. gdy został zawieszony w prawach studenta,  

d. gdy nie uczęszcza na zajęcia dodatkowe i praktyki zorganizowane dla uczestników 



 

 

Projektu „Kompetencje zamawiane pielęgniarek w WSEI w Lublinie”. 

26. Weryfikacja kryteriów określonych w pkt. 25 następuje raz na kwartał.  

27. Jeżeli decyzja o której mowa w pkt. 17 zostaje uchylona, należne stypendium zostaje wypłacone 

w najbliższym terminie wypłat dla studentów. 

28. Stypendysta zobowiązuje się w pełni wykorzystać możliwości kształcenia oraz zdobywania wiedzy 

i umiejętności.  

29. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 Student, 

Uczestnik projektu składający wniosek przyjmuje do wiadomości, że:  

a) Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

b) Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa, beneficjentowi 

realizującemu projekt  - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 

w realizacji projektu 

c) W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie powołano Inspektora Ochrony Danych,  

p. Leszka Gońkę, adres email: iod@wsei.lublin.pl, tel. 81/749-32-33 

d) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu  

e) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  

ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych 

f) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 173 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  

Prawo o szkolnictwie wyższym  

g) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych  

oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia 

skargi do organu nadzorczego 

30. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 r. 

 

 

Rektor       Kanclerz 

 

………………………………..     ………………………………………. 

 


