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ZARZĄDZENIE NR 74/2019 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 20 września 2019 r.  

w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61/2019 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

  

§ 1 

W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, będącym 

załącznikiem do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61/2019  

z dnia 21 sierpnia 2019 r. wprowadzam następujące zmiany: 

1. W § 9 ust. 3 przyjmuje następujące brzmienie: 

„3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora na dany rok akademicki ustalony 

zostaje na okres od 1 do 20 października, a dla osób rozpoczynających studia od semestru letniego  

na okres od 1 do 15 marca danego roku. Dopuszczalne jest złożenie zarejestrowanego w systemie 

USOSweb wniosku po tym terminie, jednak nie później niż do dnia rozdysponowania środków na ten 

cel.” 

2. W § 19 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie: 

„1. Stypendium rektora na dany rok akademicki  może otrzymać student, który:  

a) uzyskał zaliczenie ze wszystkich przedmiotów, w ostatnich dwóch semestrach studiów, 

bezpośrednio poprzedzających  złożenie wniosku, niezależnie od formy ich zaliczenia 

oraz 

            b) uzyskał w ostatnich dwóch semestrach studiów, bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku,  

wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe  

we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym.”. 

3. § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20 

1. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, może ubiegać się o stypendium rektora  

na podstawie średniej ocen i osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatnich dwóch semestrów studiów 

pierwszego stopnia. 

2. Student pierwszego roku drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia na innej 

uczelni niż UE, zobowiązany jest dołączyć do wniosku:  

1) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,  

2) zaświadczenie z uczelni, na której ukończył studia pierwszego stopnia, z wykazem ocen    

uzyskanych w ostatnich dwóch semestrach studiów pierwszego stopnia wraz z informacją  

o stosowanej w uczelni skali ocen.”. 

4. W § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Średnia ocen to średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen, z wyłączeniem proseminarium, 

seminarium, wychowania fizycznego, praktyk, pracowni dyplomowej, egzaminu dyplomowego i pracy 
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dyplomowej, uzyskanych w ostatnich dwóch semestrach studiów, występujących bezpośrednio przed 

rokiem studiów, w którym składane są wnioski o stypendium do 20 października.”. 

5. W § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Student, który rozpoczął dowolny urlop w danym semestrze, może w trakcie trwania urlopu starać 

się o przyznanie stypendium rektora za wyniki lub osiągnięcia uzyskane w ostatnich dwóch semestrach, 

poprzedzających rozpoczęcie urlopu.”. 

6. Zmianie ulega Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu, który stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Tekst jednolity Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
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