OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ZAMAWIANEGO
BUDOWNICTWO
I. Termin ogłoszenia naboru
Z dniem 26.03.2013 r. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego budownictwo na semestr letni w roku
akademickim 2012/2013 r.

II. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o stypendium
Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek
zamawiany) Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu do złożenia wniosku uprawnieni są
studenci I roku studiów I stopnia na kierunku Budownictwo posiadający wpis Dziekana MWSLiT na
semestr letni w roku akademickim 2012/2013.

III. Termin i miejsce przyjmowania wniosków
Wnioski będą przyjmowane w terminie od 02.04.2014 r. do 10.04. 2013 r. w Dziale ds. projektów europejskich
(p.213, II piętro) w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Przyjmowane będą wnioski w postaci papierowej, w 1 egzemplarzu, kompletnie i czytelnie wypełnione, z własnoręcznym
podpisem, z dołączoną Kserokopią karty okresowych osiągnięć studenta za poprzedni semestr.
Wzory dokumentów są dostępne na stronie projektu http://budownictwo.mwsl.eu/dokumenty-do-pobrania oraz
w uczelni - w Dziekanacie oraz Dziale ds. projektów europejskich.

IV. Wysokość stypendium w semestrze letnim 2012/2013 r.
W semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013 wysokość stypendium wynosi 1000 zł/m-c/os.

V. Kryterium przyznania stypendium
Kryterium przyznania Stypendium stanowi średnia ocen z poprzedniego semestru. Przy ustalaniu średniej ocen bierze się
pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń, zgodnie z warunkami
zawartymi w Regulaminie studiów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Stypendium może otrzymać maksymalnie 50% studentów z najlepszymi wynikami w nauce, którzy studiują na kierunku
zamawianym, zgodnie z zatwierdzoną przez Komisję Stypendialną listą rankingową. Do określenia aktualnej liczby
studentów, którzy studiują na kierunku zamawianym bierze się moment obrad komisji stypendialnej

VI. Termin obrad Komisji Stypendialnej
Komisja Oceny Wniosków zbierze się 12.04.2013 r.
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Zatwierdzona przez Komisję Stypendialną lista rankingowa jest podawana do wiadomości studentów w ciągu 3 dni od
zakończenia obrad Komisji Stypendialnej. Lista rankingowa wywieszona będzie na tablicy informacyjnej oraz
udostępniona na stronie internetowej Uczelni. Udostępnienie listy rankingowej na tablicy informacyjnej uznaje się
za moment poinformowania studentów o decyzji Komisji.

VII. Wypłata stypendium
Wypłata świadczeń odbywa się w formie 2 przelewów:
1) Opłaty czesnego na indywidualne konto studenta w systemie bankowym Uczelni, w wysokości
obowiązującej w danym roku akademickim określonej zarządzeniem Kanclerza,
2) Pozostała kwota wypłacona na konto bankowe studenta wskazane we wniosku o przyznanie Stypendium.
Stypendium współfinansowane jest przez Europejski Fundusz Społeczny, dlatego w przypadku braku odpowiednich
środków finansowych na koncie Projektu, z powodu opóźnienia po stronie jednostki finansującej, termin płatności
stypendium automatycznie się wydłuży do momentu wpływu tychże środków.
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