
 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania  
Stypendium BNY MELLON dla studentów drugiego roku  

studiów stacjonarnych kierunku Finanse i Rachunkowość  
w języku angielskim Master Studies in Finance  
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   

 
Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§ 1 
1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania Stypendium 

BNY MELLON (zwane też „Stypendium”) dla studentów drugiego roku studiów 
stacjonarnych kierunku Finanse i Rachunkowość w języku angielskim Master Studies in 
Finance Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   

2. Stypendium BNY MELLON może ubiegać się Student, który spełnia warunki określone 
w niniejszym regulaminie. 

3. Stypendium stanowi formę świadczenia pomocy finansowej.  
4. Stypendium finansowane jest przez Sponsora: BNY MELLON (Poland) Spółką  

z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 3; 50-
088 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000285336, NIP 5252396885, kapitał zakładowy  
w wysokości 51.000,00 złotych, zwaną dalej “Sponsorem” reprezentowaną przez Panią 
Heather Crowley-Kerr – Członka Zarządu.  

 
Rozdział II 

Warunki przyznawania Stypendium BNY MELLON 

§ 2 
1. O Stypendium BNY MELLON może ubiegać się Student, który zaliczył wszystkie 

przedmioty przewidziane planem studiów i programem nauczania, rozliczył się z sesji 
egzaminacyjnej w terminie zgodnym z harmonogramem roku akademickiego oraz 
uzyskał wysoką średnią ocen, minimum 4,5 na koniec semestru za który przyznawane 
jest Stypendium. Średnią ocen potwierdza się na podstawie ocen wynikających 
z systemu USOSweb/z dokumentacji UEW. 

2. Wniosek o przyznanie Stypendium składany jest przez Studenta do Dziekanatu Studiów 
Międzynarodowych w terminie do 28.02.2020 za semestr zimowy oraz w terminie do 
31.07.2020 za semestr letni. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Stypendium BNY MELLON może być przyznane Studentom którzy:  
a. ukończyli semestr zimowy drugiego roku studiów stacjonarnych kierunku Master 

Studies in Finance – za semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 
b. ukończyli semestr letni drugiego roku studiów stacjonarnych kierunku Master 

Studies in Finance – za semestr letni roku akademickiego 2019/2020 
4. Numery indeksów Studentów, którym przyznano Stypendium BNY MELLON będą 

podawane do publicznej wiadomości.  



 

Rozdział III 
Procedura składania i rozpatrywania wniosków 

§ 3 
1. Wnioski o przyznanie Stypendium rozpoznaje Komisja Stypendialna (zwana dalej 

„Komisją”). 
2. Spotkania Komisji odbywają się na koniec każdego z semestrów, zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez Komisję, przez okres obowiązywania Umowy 
Sponsoringu pomiędzy Sponsorem a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.    

3. Do kompetencji Komisji należy rozpoznanie i weryfikacja wniosków oraz przyznawanie 
Stypendiów trójce Studentów, którzy uzyskali najlepszą średnią ocen w semestrze, za 
który jest przyznawane Stypendium BNY MELLON, a także opublikowanie listy 
rankingowej.  

4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół podpisany przez obecnych na posiedzeniu 
członków. 

5. Stypendium przyznawane jest na podstawie listy rankingowej. Kryterium uzyskania 
Stypendium ze względu na wysoką średnią ocen jest średnia ocen. odpowiednio za: 
– semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020 w przypadku Stypendium 

przyznawanego za ten okres; 
– semestr letni w roku akademickim 2019/2020 w przypadku Stypendium 

przyznawanego za ten okres;  
6. Średnią ocen stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń 

otrzymanych przez Studenta w semestrze za który przyznawane jest Stypendium 
z wyjątkiem przedmiotów, których zaliczenie jest poświadczone wpisem "zal" oraz 
przedmiotów nadobowiązkowych i uzupełniających, ustalona na dzień złożenia wniosku 
o przyznanie Stypendium i potwierdzona zgodnie z §2 ust. 1. W przypadku uzyskania 
dwóch lub więcej ocen z danego przedmiotu o tej samej formie zaliczenia, najpierw 
oblicza się średnią arytmetyczną z danego przedmiotu, danej formy zaliczenia. 

7. W przypadku wyłonienia w semestrze za który przyznawane jest Stypendium więcej niż 
3 Studentów którzy uzyskali najwyższą średnią ocen , Komisja ustala dodatkowe 
kryteria, które bierze pod uwagę przy wyłonieniu stypendystów, np. aktywność 
studencką w semestrze, za który jest przyznawane Stypendium.   

8. Stypendium wymienione w § 1 pkt. 1 przyznawane jest za konkretny semestr, tj.: 
a. za semestr zimowy – po zakończeniu sesji zimowej  
b. za semestr letni – po zakończeniu sesji letniej  

9. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyłonienia Studentów, z najwyższą średnią  
w danym semestrze, Komisja ogłasza listę rankingową zawierającą numery indeksów 
oraz średnią ocen trzech Studentów, którym przyznane zostało Stypendium BNY 
MELLON.   

10. Od rozstrzygnięcia Komisji nie przysługuje żaden środek odwoławczy. 
11. Student skierowany na studia do innych uczelni w innych krajach (np. w ramach 

wymiany zagranicznej) może otrzymać świadczenie, o którym mowa w  § 1 pkt. 1, o ile 
spełnia warunki niezbędne do otrzymania tego świadczenia. 

12. Wypłata stypendium odbywa się w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty 
ogłoszenia listy rankingowej.   

13. Stypendium BNY MELLON może być  przyznawane i wypłacane raz w semestrze. 



 

14. Świadczenie wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez 
Studenta, któremu przyznano stypendium. 

 

Rozdział IV 
Przepisy końcowe 

§ 4 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2020r. i obowiązuje do dnia 31.12.2020r.  
 
 
 
Załącznik: 
Załącznik nr 1 – Wniosek studenta o stypendium BNY MELLON 

 
  



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

Stypendium BNY MELLON dla studentów drugiego roku 

studiów stacjonarnych  

kierunku Finanse i Rachunkowość w języku angielskim 

Master Studies in Finance  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu   

WNIOSEK STUDENTA O STYPENDIUM BNY MELLON 

 

Nazwisko i Imię: ………………………………………………………………………………………..…………………………… 

Nr albumu: …………………………  Rok studiów: drugi 

Tryb studiów: stacjonarne  

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………….……………….. E-mail: ………………………………….………………………………. 

AKCEPTUJĘ REGULAMIN I WYRAŻAM ZGODĘ NA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE 

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM BNY MELLON, W TYM NA UPOWSZECHNIENIE WYNIKU 

KONKURSU PRZEZ PODANIE NA LIŚCIE NR INDEKSU ORAZ ŚREDNIEJ OCEN.  

 

…………………………………………………. 

Data i podpis studenta  

JA, NIŻEJ PODPISANY/NA UPOWAŻNIAM UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU 

DO PRZEKAZANIA PRZYZNANEGO STYPENDIUM NA PONIŻSZY RACHUNEK BANKOWY:  

                          

 

 
Nazwisko i imię posiadacza rachunku, adres posiadacza rachunku (kod, miejscowość, ulica, 
nr domu, nr mieszkania): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………. 

Data i podpis studenta  



 

 

Wypełnia uprawniony pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Średnia ocen studenta w semestrze zimowym, letnim * w roku akademickim ………………. 

wynosi: ……………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 

data i podpis uprawnionego pracownika 

*niepotrzebne skreślić  


