
Zarządzenie nr 73 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 10 lipca 2020 r. 

w sprawie zmian do Regulaminu Świadczeń dla Studentów  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym              

i nauce” (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zarządza się co następuje:  

 

§ 1 
W Regulaminie Świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 

wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 47 z dnia 3 września 2019 r. wprowadza się 

następujące zmiany:  

 

1) § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„O stypendium rektora, o którym mowa w § 20 ust. 1 może ubiegać się student, który za 

poprzedni rok studiów: 

1) uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0 lub na podstawie złożonego wniosku zgodnie z 

załącznikami nr 11, 12 i 16; 

2) posiada osiągnięcia naukowe i uzyskał w tej kategorii co najmniej 40 punktów lub 

3) posiada osiągnięcia artystyczne i uzyskał w tej kategorii co najmniej 40 punktów lub 

4) posiada osiągnięcia sportowe i uzyskał w tej kategorii co najmniej 40 punktów 

oraz został wpisany na kolejny rok studiów i uzyskał wszystkie zaliczenia i egzaminy z 

przedmiotów objętych programem studiów w terminach określonych w Regulaminie Studiów. 

Student, który aktualnie ma warunkowo zaliczony semestr z poprzednich lat studiów nie 

może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora. Obowiązek uzyskania wpisu na kolejny 

rok studiów nie dotyczy studentów przebywających w bieżącym roku akademickim na 

urlopie.”; 

2) § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Osiągnięcia uprawniające do ubiegania się o stypendium rektora wyszczególnione we 

wniosku oceniane są metodą punktową, tj. za średnią ocen i za każde udokumentowane i 

uznane przez Wydziałową Komisję Stypendialną osiągnięcie naukowe lub artystyczne, lub 

sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym przyznawana jest 

określona liczba punktów. Suma punktów decyduje o miejscu w rankingu. W przypadku 

wniosków o tej samej liczbie punktów o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen.”; 
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3) § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek o przyznanie stypendium rektora student składa w Biurze Stypendiów Studenckich. 

Wniosek po sprawdzeniu formalnym zostaje przekazany do Wydziałowej Komisji 

Stypendialnej. Wydziałowe Komisje Stypendialne opiniują złożone wnioski i przekazują do 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów.”; 

4) w § 22 w ust. 4 skreśla się wyrazy: „jednak przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę 

co najwyżej dwa kryteria, w ramach których student uzyskał najwyższą liczbę punktów”; 

5) § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość stypendium rektora ustala Odwoławcza Komisja Stypendialna w odniesieniu do 

danego roku studiów w ramach trzech przedziałów.”; 

6) § 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Listy rankingowe przygotowuje się w oparciu o zawartą w załącznikach nr 11 i 16 sumę 

punktów zatwierdzoną przez Wydziałową Komisję Stypendialną.”; 

7) załącznik nr 11 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

8)  załącznik nr 12 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

9) dodaje się załącznik nr 16 „Wniosek o przyznanie stypendium rektora na I roku studiów” w 

brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 

                                                                                                     R E K T O R 

 

            /-/ prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk  

 


