Regulamin przyznawania stypendiów studenckich
Fundacji Koźmińskich na rok 2015/2016
Słowniczek terminów zawartych w Regulaminie:
Student - osoba posiadająca status studenta studiów wyższych Akademii Leona
Koźmińskiego.
1. Urlop dziekański – urlop, na który student jest delegowany w uzasadnionych
przypadkach przez dziekana wydziału.
2. Stypendium naukowe – dotacja, przyznawana przez Fundację Koźmińskich
na zasadach określonych w Regulaminie w postaci:
a. ulgi, skutkującej obniżeniem opłat za studia w danym roku akademickim
o kwotę przyznanego stypendium naukowego, podzielnego
proporcjonalnie w stosunku do ilości rat w danym semestrze/roku
akademickim
b. wypłaty stypendium na pokrycie przez Studenta części opłat za studia
w roku akademickim, przekazywanej proporcjonalnie w stosunku do
ilości rat w danym semestr/rok akademicki
3. Stypendysta – student, któremu przyznano stypendium naukowe na dany
rok akademicki.
§1
Student może ubiegać się o przyznanie:
1) stypendium naukowego, dedykowanego studentom, którzy osiągnęli średnią
arytmetyczną nie niższą niż 4,75 na koniec roku akademickiego 2014/2015 lub
absolwentów studiów I stopnia, którzy osiągnęli średnią arytmetyczną nie niższą
niż 4,75.
2) stypendium naukowego, dedykowanego studentom, którzy osiągnęli średnią
arytmetyczną nie niższą niż 4,60 i nie wyższą niż 4,75 na koniec roku
akademickiego 2014/2015, przysługującego w postaci ulgi na pokrycie do 20%
opłaty semestralnej w danym roku akademickim.
3) stypendium naukowego, dedykowanego studentom, którzy ukończyli studia I
stopnia z wyróżnieniem, przysługującego w postaci ulgi na pokrycie do 20% opłaty
semestralnej w danym roku akademickim.
I. WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO
§2
O przyznanie stypendium naukowego ubiegać się może student, który spełnia łącznie
następujące warunki:
1) jest studentem studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich
lub w poprzednim roku akademickim osiągnął średnią ocen ze studiów określoną
w § 1 ust. 1 lub 2 lub 3
2) uzyskał wpis na kolejny rok studiów,
3) złożył wniosek o uzyskanie stypendium naukowego na dany rok akademicki.
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posiada wyróżniające osiągnięcia naukowe lub organizacyjne, w tym działalność
w zakresie wolontariatu na rzecz organizacji społecznych.
stypendia naukowe określone w § 1 ust. 1, 2 i 3 nie łączą się.
§3
Wniosek o stypendium naukowe określone w § 1 ust. 1 należy złożyć do końca
października danego roku akademickiego w biurze Fundacji Koźmińskich według
wzoru określonego w Załączniku nr 1.
Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
Stypendium naukowe może być przyznane studentowi, który nie otrzymuje
innych stypendiów od Fundacji Koźmińskich
Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki od października do lipca.
§4
Podstawą ulgi lub comiesięcznej wypłaty stypendium naukowego jest
posiadanie statusu studenta.
Jeżeli stypendysta utraci status studenta, ostatnia rata przyznanej ulgi lub
wypłacanego stypendium realizowana jest za miesiąc, w którym utracił status
studenta.
Jeżeli stypendysta wznowi studia w okresie, na jaki przyznane było stypendium,
kolejna rata wypłacana jest za miesiąc, w którym wydana została decyzja o
wznowieniu studiów.
Podstawą wypłaty kolejnej raty stypendium, w sytuacji, o której mowa w ust. 3 i
4 jest złożenie przez studenta wniosku o wznowienie stypendium w biurze
Fundacji Koźmińskich.
Wypłaty stypendiów będą realizowane do 10 dnia każdego miesiąca, z
wyjątkiem wypłaty za październik, która zrealizowana zostanie w ciągu 14 dni
roboczych od daty przyznania stypendium.
II. STYPENDIUM NA POKRYCIE CZĘŚCI OPŁATY SEMESTRALNEJ
§5
Studenci, o których mowa w § 1 ust 2 i 3 mogą otrzymać stypendium naukowe
w postaci ulgi na pokrycie do 20 % opłaty semestralnej za studia w Akademii
Leona Koźmińskiego, zgodnie z regulaminem opłat za studia, płaconej przez
wnioskującego o stypendium studenta.
Studenci, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, składają do końca października
danego roku akademickiego wniosek w biurze Fundacji Koźmińskich według
wzoru określonego odpowiednio w Załączniku nr 2 lub Załączniku nr 3.
Wnioski złożone po terminie, o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
Podstawą przyznania ulgi lub wypłaty stypendium naukowego jest posiadanie
statusu studenta.
Jeżeli stypendysta utraci status studenta, stypendium nie będzie wypłacone.

II. POSTANOWIENIA WSPÓLNE
§6

1) Stypendia przyznaje Zarząd Fundacji Koźmińskich na dany rok akademicki i
określa ich wysokość indywidualnie.
2) Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwały, dostępnej w Biurze Fundacji
Koźmińskich.
3) Stypendia, o których mowa w § 1 niniejszego Regulaminu przysługują studentom
Akademii Leona Koźmińskiego.
4) Biuro Fundacji Koźmińskich mieści się przy ul. Jagiellońskiej 59 w pok. A 16.
5) Wysokość i liczba przyznanych stypendiów naukowych uzależniona jest od
wielkości środków, wpłaconych przez fundatorów i zgromadzonych przez
Fundację Koźmińskich.

Załącznik nr 1
Rok akademicki. . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................
Imię i Nazwisko studenta
...............................
Numer albumu
...............................
Semestr studiów, kierunek, forma
Zarząd Fundacji Koźmińskich
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO W POSTACI ULGI /
WYPŁATY STYPENDIUM (niepotrzebne skreślić) NA POKRYCIE CZĘŚCI
OPŁATY SEMESTRALNEJ FUNDACJI KOŹMIŃSKICH
Na podstawie § 1 Regulaminu Przyznawania Stypendiów przez Fundację Koźmińskich
na rok 2015/2016, proszę o przyznanie Stypendium Naukowego na rok akademicki
2015/2016
na zasadach: § 1 ust. 1; § 1 ust. 2: § 1 ust 3; / niepotrzebne skreślić/
Osiągnięcia naukowe / organizacyjne (opisać):

………………………………………………………………….
Data i podpis studenta

Uzasadnienie:
Arytmetyczna średnia ocen uzyskana w roku akademickim 2014/2015 wynosi
……………………………. i została policzona ze wszystkich ocen.
Student/ka w toku studiów nie powtarzał/a żadnego semestru i uzyskał/a wpis na
kolejny rok studiów.
……………………………………………………………………
Potwierdzenie kierownika dziekanatu – data, podpis
DECYZJA
Na podstawie Regulaminu Przyznawania Stypendiów Studenckich, nie / przyznaję
STYPENDIUM NAUKOWE FUNDACJI KOŹMIŃSKICH na rok akademicki
……………………………….. w wysokości ulgi/ kwocie (nie potrzebne skreślić)
…………….miesięcznie/semestralnie/rocznie
Warszawa, dnia ……………………….. ……………………………………….Podpis

Załącznik nr 3
Rok akademicki. . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
Imię i Nazwisko studenta
.............................
Numer albumu
.............................
Semestr studiów, kierunek, forma
Zarząd Fundacji Koźmińskich
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO W POSTACI ULGI /
WYPŁATY STYPENDIUM (niepotrzebne skreślić) NA POKRYCIE CZĘŚCI
OPŁATY SEMESTRALNEJ FUNDACJI KOŹMIŃSKICH
Na podstawie Regulaminu Przyznawania Stypendiów Studenckich na rok 2015/2016
przez Fundację Koźmińskich, proszę o przyznanie Stypendium Naukowego w postaci
ulgi na pokrycie do 20% (niepotrzebne skreślić) miesięcznej/semestralnej/rocznej
roku akademickiego………………
Uzasadnienie:
W roku akademickim 2014/2015 ukończyłam/em z wyróżnieniem studia pierwszego
stopnia w na kierunku………………………………………………………………
……………………………….…………………
…………………………………………………………
Data i podpis studenta
Potwierdzenie kierownika dziekanatu –
data , podpis
DECYZJA
Na podstawie Regulaminu Przyznawania Stypendiów Studenckich, nie / przyznaję
STYPENDIUM FUNDACJI KOŹMINSKIEGO w postaci ulgi na pokrycie do 20% opłaty
miesięcznej/ semestralnej/rocznej (niepotrzebne skreślić) pierwszego roku
akademickiego………………………… w kwocie……….………….…….jednorazowo
na kierunku ………………………………………….
Warszawa, dnia ……………………….. ……………………………………….
Podpis

Załącznik nr 2
Rok akademicki. . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
Imię i Nazwisko studenta
..............................
Numer albumu
..............................
Semestr studiów, kierunek, forma
Zarząd Fundacji Koźmińskich
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO W POSTACI ULGI /
WYPŁATY STYPENDIUM (niepotrzebne skreślić) NA POKRYCIE CZĘŚCI
OPŁATY SEMESTRALNEJ FUNDACJI KOŹMIŃSKICH
Na podstawie Regulaminu Przyznawania Stypendiów Studenckich przez Fundację
Koźmińskich, proszę o przyznanie Stypendium Fundacji na pokrycie do 20% opłaty
semestralnej pierwszego semestru roku akademickiego………………
Uzasadnienie:
Arytmetyczna średnia ocen uzyskana w roku akademickim 2013/2014 wynosi
……………………………. i została policzona ze wszystkich ocen.

……………………………….…………………
…………………………………………………………
Data i podpis studenta
Potwierdzenie kierownika dziekanatu –
data , podpis

DECYZJA
Na podstawie Regulaminu Przyznawania Stypendiów Studenckich, nie / przyznaję
STYPENDIUM FUNDACJI KOŹMINSKICH na pokrycie do 20% opłaty semestralnej
pierwszego semestru roku akademickiego……………………………………… w kwocie
………….…...
miesięcznie/jednorazowo
na
kierunku
………………………………………….
Warszawa, dnia ……………………….. ……………………………………….
Podpis

Załącznik nr 4
Rok akademicki. . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
Imię i Nazwisko studenta
..............................
Numer indeksu
..............................
Semestr studiów, kierunek, forma
Zarząd Fundacji Koźmińskich
WNIOSEK O WZNOWIENIE WYPŁATY STYPENDIUM
FUNDACJI KOŹMIŃSKICH
Na podstawie Regulaminu Przyznawania Stypendiów Studenckich przez Fundację
Koźmińskich, proszę o wznowienie wypłaty stypendium przyznanego na rok
akademicki………………
Uzasadnienie:
W dniu ……………….. wydana została decyzja o wznowieniu studiów.
……………………………….…………………
…………………………………………………………
Data i podpis studenta
Potwierdzenie kierownika dziekanatu –
data , podpis
DECYZJA
Na podstawie Regulaminu Przyznawania Stypendiów Studenckich, nie / wznawiam
wypłatę STYPENDIUM FUNDACJI KOŹMINSKIECH z dniem ………………………..
Warszawa, dnia ……………………….. ……………………………………….

