
ZARZĄDZENIE Nr 100/2019 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 19 lipca 2019 r. 

 
zmieniające zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla 
studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, art. 86 oraz art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późniejszymi 

zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 
stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany: 

 
1/ w § 7 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1/ przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia  

i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 
lat (łączny okres, w którym danej osobie przysługuje możliwość 

ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich 
rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie 

może przekroczyć 6 lat, tj. łącznie 54 miesięcy, liczonych w okresach od 
1 października do 30 czerwca. Okres ten biegnie od momentu 

rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, a w przypadku przerwania studiów 
i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest 

kontynuowane. Jeżeli student podjął studia i przerwał je w trakcie roku 

akademickiego, do okresu 6 lat wliczają się wyłącznie  miesiące,  
w których dana osoba posiadała prawa studenckie. Do wskazanego 6-

letniego okresu, w którym przysługuje możliwość ubiegania się  
o świadczenia wliczają się także okresy studiowania sprzed  

1 października 2019 r.).”; 
2/ w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendium Rektora z tytułu wyróżniających wyników w nauce może 
otrzymać student, który: 

1/ zaliczył bezwarunkowo poprzedni rok studiów zgodnie  

z „Regulaminem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim”, w terminie 
do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej (poprawkowej) określonej  

w komunikacie Rektora na dany rok akademicki - decyduje data 
ostatniego wpisu, 

2/ uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen, która klasyfikuje go 
na liście rankingowej obejmującej nie więcej niż 7,5% najlepszych 

studentów każdego kierunku studiów, 
3/ nie był powtórnie wpisany na rok studiów, za który ubiega się  

o przyznanie stypendium Rektora (ponowny wpis nie dotyczy urlopu 

dziekańskiego, o którym mowa w „Regulaminie studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim”).”. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  

ds. studenckich. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia  
1 października 2019 r.  
 

 
 
 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
 R E K T O R 


