
Uchwala nr 292

Senatu Unirversytetu w Bialy'mstoku

z dnia 20 kwietnia 2005 roku

w sp r a*, i e p rzyzn awan ia styp en di u nt a rtystycz e g o
stude,ttom Uniwersytetu w Bialymstoku

Na podstavvie $ 7l Staufu Uniwersltetu w Biall'ms1ol{Lt uc.lnvala siq co
nastqnrje:

.91

Il' celu promowania szeroko rozumianej dzialalnoici artystyczneJ
student6w uniwersytetu w Bialymstoku, Rektor za zgodq senatu (JwB, t,tt'orzy
Ucze ln iany Fundusz Sty-pendialny.
St_r"pendia artystyczne przyznawane bqdq studentont wyr62niajqcym siq w
dziedzinie nvorczoici arhtslyrtnr,.

!2

Regulumin przyznawania stypendi6w stanowi zalqcznik do niniejszej Uchwaly.

.f -?

Uchw,ulu wchodzi w iycie z tlniem zatwierclzenia Reguluminu przez
Ministra Edukacji Narodow'ei i Sportu.

Przewodniczqcy
Senatu Ut.titversyteht w Biap'mstoku
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Zal4cznik do tJch*.aly nr 292
Senatu Lln iwcrsytetu rv Biallrnstoku

Regulam in
przvznan:lnia shpcndium artlstl czncgo studentgm ['nirvcrsytetu rv Bialymstoku

\! celu promor\ ania szeroko rozumianej dzialalrrojci rt\st\czu!'r student6\v Rcktor zazg.tl4 Senatu t\orz1. Irczernianv Iirrndusz stvpcnclialnr. lruntlusz. t,'orzr sig z!, srodk(i\\
inrrr ch rriT dotacia budzt.to*a.

1

.1.

l.

s\l

osobami uprarinion'nri tro ubicga'ia sig o stlpcndi'nr art\st\crne. r\\anc (rarLrl
stlpendium, sq studcnci [.iniwersltctu il Biallnrstokti.
Warunkiem uzrskania stvpeudium s4 wyrrizniaj4cc osiilgnigcia ir dziedzipic t,nirrczojcr
r1\'st) c/tc'i ( Iirerackic'j. teatralne'j. plastycznej. ,,rokalnei, itp.).

osiqg'igcia w clzicdziric tlut'rrcz.sci art) stycznej m'sz4 by[ poparte stoso*n4
tlokr.rmentacjq.
Studc't, kt6ry powtarza rok str.rdi(rrv. nie rn.zc otrz)mac stypendium w danym roku
akademickim.

,)
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l. 'rl'nioskowa6 o przlznanie st]pendiunr rnoB4:
I ) rcklor Uni*'ersytetu r.v Biallmstoku.
2) dziekani rvldzialorv na lniosek cllrcktorriw instltut6rv lub pracowniktir.v jednostek

dydaktl cznych,
3) parlament studentow na srv6.i wniosek lub rvniosek organizacji sturlenckich.
4) zarz:4) Ch6ru .,\kademickiego ()nirversytetu rv Bialymstoku.
2 W przlpadku gdy wniosktrj4cyrn nic iest parlanlent student6rv. zainteresowana osoba

rrro2e tlol4czyi do dokumentacji opir.riq Srodowiska str.rdenckiego.

I,

s_t

wnioski . przl'znanic- stvpendiurn sklacla sip rv Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckicn
rvraz z uzasadnienicm popartynr dokumcrrtacjE.
'fermin skladania uniosktiw o stlpendia uplvrva: l5 pa2dziernika i l -5 marca tlanego
roKU.

1

I,

l

:\+

Scrlrt na *niosck rektola pouoluje ogrilnouczclrr ian4 Konrisjq do
Str pcnelirir'" .,\rt\ st\ czn\ ch.
ladrnicrrr Konris.ji .jcst szczcgtilotra analiza zlolonlch rr niosktiw
rckonlt';1cli1c\ jngj kand.r dat<i* na st1 pcrrdl,sk'lw.
I)cc1,t jg tr przr zlraniu str pcndiunr potlcjnrujc r.cktor.

Sprarr S tudcnc k iclr
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I . Stl pcudia mog4 br c prr\ rrlilt.lc rl firr.nric:
l) stlpcndiLrnr jctltlot itzorr cgo. .icclrrakzc w rrrsokgsei 

'ic nrui.-'jszc.j niz trzrk*rtn.jc
ttr irt inrirlrrcgr t st\ ncn(liun1l) stlpcnr'liLrnr trzr nricsigcz'cgo rLrb j.'g. *icr.kr.tn.ie i. jcdnak nic druze,j niz,a.krcst) rnicsigcl.

l \\'nioski o przlznittlic srlpcntlitul icdntrrazorlcgo sq r()zpil tr\,\\ 1uc rr tcr.pripic ll drrr odtlatl ich zlozcnia.

ioO p1717p111i1-1 strpentlium studcnt powiatlanrianl .jcst rv lirrrnie piscntnc,j.

\\7

Rektor intbrnrujc Senat uczelni o dcclzji w sprawic pl.z).znaula stypentliovv.

r\g

\\')sokoii stlpenditi* Lrstala rektor. bior4c p,d uwagp mozliwosci flnans.,uve uczclni.W szczegolnlch przlpadkach reklor nroZe z* iqksil,c stawkq stlpendiu,r_,. ,.,i" ,ni9".1
.jednak ni2 o 50 qi, starvki rrrininralnej.
Stvpendia inne niZ jednorazo$e. rr1 placrnc. sq $ nriesiqcztrych ratach.

s\9

li'vsokoii fundttszu stlpendialncgo jest ustalona na rok w planie rzeczowo fina'sor.rl m
zatu icrclzonl m plzez Senat uczclni.
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