
 

ZARZĄDZENIE Nr 101/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 1 lipca 2021 r. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin 

Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa 

Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB)” 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. 

zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” stanowiącym 

Załącznik do zarządzenia Nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 

lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stypendiów „Młody Badacz 2020-

2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)” 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1:  

 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  

„1. Stypendia mogą otrzymać studenci wszystkich kierunków pierwszego roku 

stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych 

studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie, którzy w roku zdania 

egzaminu maturalnego zostali przyjęci na pierwszy rok studiów jako: 

1) medaliści, laureaci i finaliści olimpiad; 

2) kandydaci z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie 

rekrutacji.”, 

 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 

„1a. Stypendia mają wspierać rozwój kompetencji naukowo-badawczych 

studentów poprzez ich udział w pracach studenckich kół naukowych oraz w 

badaniach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, 

realizujących zadania w zakresie wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych.”; 

 

2) w § 3: 

 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Student ubiegający się o stypendium składa wniosek wraz z wymaganymi 

załącznikami w Biurze Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 

poprzez aplikację elektroniczną udostępnioną na poszczególnych wydziałach.”,  

 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Biuro Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza sporządza 

listę studentów ubiegających się o stypendium i przekazuje ją wraz  

z wnioskami Zespołowi ds. Grantów i Stypendiów Młody Badacz 2020 – 

2025.”; 

 

3) w § 4: 

 

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Sekretarzem Zespołu jest Kierownik Biura Projektu Inicjatywa 

Doskonałości – Uczelnia Badawcza.”, 



 

 

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„5. Zespół sporządza listę rankingową wnioskodawców, zgodnie  

z następującymi zasadami: 
1) indywidualni medaliści międzynarodowych olimpiad przedmiotowych 

(wymienionych w Załączniku Nr 2 do Regulaminu) otrzymują 500 

punktów; 
2) laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego (wymienionych 

w Załączniku Nr 3 do Regulaminu) otrzymują 300 punktów; 

3) finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego (wymienionych 

w Załączniku Nr 3 do Regulaminu) otrzymują 200 punktów; 

4) pozostali kandydaci otrzymują liczbę punktów wyliczoną według wzoru: 

 

, 

 

gdzie PR to liczba punktów rekrutacyjnych kandydata uzyskana na 

podstawie wyników pisemnych egzaminów maturalnych, a PKmax to 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji 

na dany kierunek studiów na podstawie wyników pisemnych egzaminów 

maturalnych. 

 

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych lub konkursów 

ogólnopolskich nieuwzględnionych w Załączniku Nr 3 otrzymują liczbę 

punktów wyliczoną według powyższego wzoru na podstawie ich wyników 

maturalnych. 
Wartości określone powyżej w punktach 1,2,3 i 4 nie są sumowane.”; 

 

4) Załącznik Nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszego 

zarządzenia.  

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. studenckich. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisana. 

 

 
 

 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Załącznik  
do zarządzenia Nr 101/2021 
z dnia 1 lipca 2021 r. 

 

 
Załącznik Nr 1  
do Regulaminu 

 

W N I O S E K 

o stypendium „Młody Badacz 2020-2025” 

 

A. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 
 

A1. Imię i nazwisko  

 A2. 
Rok uzyskania świadectwa 

maturalnego 

 

A3. Wydział  

 A4. Kierunek studiów  

 A5. Numer albumu  

 A6. Adres zamieszkania  

 A7. Telefon kontaktowy, e-mail  

 

B. PODSTAWA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM *)1 
 

B1. 
Indywidualny medalista 

międzynarodowej olimpiady 

przedmiotowej 
Nazwa olimpiady Liczba punktów 

B2. 
Laureat olimpiady 

przedmiotowych 

stopnia centralnego 
Nazwa olimpiady 

Liczba 

punktów 

B3. 
Finalista olimpiady 

przedmiotowych stopnia 

centralnego 
Nazwa olimpiady 

Liczba 

punktów 

B4. Wysoki wynik w rekrutacji 

Liczba punktów 

uzyskanych w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

C. Skan dokumentu potwierdzającego podstawę do ubiegania się o stypendium 

(świadectwo maturalne lub zaświadczenie o wyniku olimpiady przedmiotowej) 

 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

Oświadczam, że znane mi są warunki określone w Regulaminie Stypendium „Młody 

Badacz 2020-2025” oraz zasady jego realizacji. 

 

Wrocław, dn.   

................................................. 

(podpis) 

 

                                       
1 *) można wskazać tylko jedną możliwość  



 

 

WYPEŁNIA ZESPÓŁ: 

 

 

1. Liczba punktów  

2. 
Miejsce na liście 
rankingowej 

 

3. 
Stypendium 
przyznane/nieprzyznane 

 

4. Uwagi dodatkowe  

 

 

 

 

 

Podpisy członków Zespołu: 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

 
 

 

 
Wrocław, dn. ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


