
Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendia za wyniki  w nauce dla studentów, 

finansowanych z Własnego funduszu na stypendia Poli techniki Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza 

 

Na podstawie § 2 ust. 7 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów za 

wyniki w nauce dla studentów, finansowanych z Własn ego funduszu na 

stypendia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łu kasiewicza  Prorektor ds. 

studenckich prof. dr hab. Grzegorz Ostasz ogłasza nabór wniosków o przyznanie 

stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia Politechniki Rzeszowskiej. 

Stypendium z Własnego funduszu na stypendia może być przyznane:  

1) za wyniki w nauce studentom pierwszego roku studiów  I stopnia , którzy w roku 

poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków 

stypendialnych uzyskali wynik z egzaminu maturalnego na poziomie co najmniej 75% 

punktów na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych 

egzaminów w części pisemnej matury; 

2) za wyniki w nauce studentom pozostałych lat studiów  I stopnia  (innych niż 

wskazane w pkt 1) oraz II stopnia , którzy w roku poprzedzającym rok akademicki, 

w którym ogłaszany jest nabór wniosków stypendialnych:  

a) osiągnęli wysoką średnią ocen za poprzedni rok studiów nie niższą niż 4,800;  

b) brali czynny udział w konferencjach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;  

c) uzyskali nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim;  

d) brali udział w projektach badawczych związanych z kierunkiem studiów, na którym 

składany jest wniosek;  

e) stali się autorami publikacji naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;  

f) stali się autorami lub współautorami patentu/wynalazku;  

g) odbywali studia według indywidualnego programu studiów;  



h) odbywali studia częściowe w innej uczelni w ramach programu ERASMUS trwające 

minimum semestr.  

Osiągnięcia, o których mowa powyżej muszą być uzyskane w okresie od 

1 października roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku do 30 

września roku, w którym składany jest wniosek, a ponadto muszą być związane 

z kierunkiem studiów, na którym student ubiega się o przyznanie stypendium.  

Spełnienie kryterium średniej ocen jest obligatoryjne  zaś kryterium osiągnięć 

naukowych jest fakultatywne, za spełnienie którego mogą zostać przyznane 

dodatkowe punkty.  

Stypendia z Własnego Funduszu na Stypendia są przyznawane na wniosek studenta. 

Wniosek jest dostępny w formie elektronicznej po zalogowaniu do systemu USOSweb 

pod adresem https://usos.prz.edu.pl. Wniosek dostępny będzie od dnia 17 listopada 

br. 

Wydrukowany i podpisany nale ży zło żyć w terminie od 17 do 23 listopada 2022 

r. w Biurze Pomocy Materialnej dla Studentów, budyn ek J, pokój 118 

w godzinach 8-11. 

 
Stypendium z Własnego funduszu na stypendia przyznaje się jednorazowo. 

Wysokość stypendium w roku akademickim 2022/2023 wynosi 1500 zł. 

 


