Procedura i tryb składania wniosków o stypendium ministra
dla studentów uczelni artystycznych.
1. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów
ministra studentom uczelni artystycznych, którzy wykazują się znaczącymi
osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi
osiągnięciami sportowymi oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium określa
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29
marca 2019 roku /Dziennik Ustaw z dnia 16 kwietnia z 2019 r., poz. 704/.
2. Student zainteresowany ubieganiem się o stypendium ministra przedstawia swoją
kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi, za pośrednictwem Dziekana
Wydziału.
Student składa wniosek w formie papierowej i elektronicznej
w odpowiednim Dziekanacie w terminie do 24 września br. do godz.
13.00.
Student wypełnia wniosek w częściach 2-4.
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie przeczytać wytyczne
dotyczące sposobu jego wypełniania, które zawarte są w wyżej wymienionym
rozporządzeniu i we wzorze wniosku.
Do wniosku student dołącza wymagane załączniki:
- dokumenty potwierdzające uzyskanie przez studenta znaczących osiągnięć /sposób
dokumentowania osiągnięć określa § 5 rozporządzenia/,
- oświadczenie studenta:
 potwierdzające, że przedstawione we wniosku osiągnięcia artystyczne lub
naukowe są zgodne ze stanem faktycznym i są związane z odbywanymi
studiami;
 o ukończonych lub realizowanych studiach wyższych i uzyskanych tytułach
zawodowych pozwalające na stwierdzenie możliwości przyznania stypendium
zgodnie z art. 93 ust. 1-3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby
rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacania stypendium,
 o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażania zgody na zamieszczenie jego
imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra.
Wzór oświadczenia studenta dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub na stronie Uczelni w zakładce
Studenci/stypendia.
3. Dziekan Wydziału spośród złożonych wniosków rekomenduje i przedstawia
Rektorowi /za pośrednictwem Prorektora ds. studentów i relacji zewnętrznych/
maksymalnie 4 wnioski studentów - w terminie do 29 września br. Dziekan
przedstawia Rektorowi wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie
znaczących osiągnięć oraz wymaganym oświadczeniem studenta.
4. Rektor spośród złożonych z Wydziałów wniosków rekomenduje do otrzymania
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego maksymalnie 4 wnioski
studentów /w liczbie określonej w § 6 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia/.

