Regulamin przyznawania stypendiów Santander Universidades
w Collegium Civitas w roku akademickim 2017/2018
§1
Zakres regulacji
Niniejszy dokument reguluje warunki i tryb przyznawania stypendiów w ramach Santander Universidades
prowadzonego w Polsce przez Bank Zachodni WBK w Collegium Civitas
§2
Komitet Monitorujący i Komisja Stypendialna
1.
2.

Decyzje w zakresie przyznawania stypendiów należą do Komisji Stypendialnej (dalej Komisja) powołanej
przez Komitet Monitorujący Program Santander Universidades (dalej Komitet Monitorujący)
W skład Komitetu Monitorującego wchodzą:
Ze strony Collegium Civitas:
 Dr Małgorzata Baran – prorektor ds. rozwoju strategicznego
 Dr Anna Siwek – prorektor ds. studenckich
 Dr Roland Zarzycki – prorektor ds. dydaktycznych
Ze strony Darczyńcy:
 Wojciech Leśniewski – Menedżer Santander Universidades
 Kamil Kędzierski – Zespół Rozwoju i Wsparcia Santander Universidades
 Tomasz Bieliński – Centrum Bankowości Korporacyjnej

3.

W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:
 Dr Anna Siwek – prorektor ds. studenckich
 Dr Roland Zarzycki – prorektor ds. dydaktycznych
 Wojciech Duranowski – pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą
 Reprezentant/tka Samorządu Studenckiego
§3
Uprawnienia Komitetu Monitorującego

1.
2.
3.

Komitet Monitorujący może dokonać zmian w składzie osobowym Komisji.
Komitet Monitorujący nie może zmieniać liczby członków Komisji
Komitet Monitorujący może dokonać zmiany Przewodniczącego Komisji z zastrzeżeniem pkt.2
§4
Prace Komisji

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisja działa do dnia 31.01.2018r.
Komisja podejmuje decyzje większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybierany większością głosów podczas pierwszego posiedzenia
Komisji, które zwołuje Komitet Monitorujący.
Posiedzenia Komisji mogą odbywać się za pomocą środków elektronicznego porozumiewania się na
odległość, jeżeli zgodę na to wyrażą wszyscy jej członkowie.

§5
Stypendia
1.
2.

3.
4.
5.

Komisja przydziela stypendia Santander Universidades dla studentów Collegium Civitas.
Stypendia przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym
i badawczym, wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych lub
poprzez wymianę studencką.
Stypendia będą przyznawane studentom za zaangażowanie społeczne, sportowe realizację inicjatyw na
Uczelni i poza nią, działalność na rzecz i dla dobra Uczelni oraz osiągnięcia w nauce.
Wysokość środków przeznaczonych na stypendia zgodnie z Umową Darowizny z dnia 14.07.2017r.
ustalana jest przez Komitet Monitorujący i wynosi ogółem 15 000 zł brutto.
W ramach przyznanych środków Uczelnia zrealizuje min. 12 jednorazowych stypendiów dla studentów,
w tym 2 na działalność mobilną (10 stypendiów w wys. 1000zł brutto, 2 stypendia na działalność mobilną
w wys. 2500zł brutto.
§6
Osoby uprawnione do udziału w konkursie

Stypendium może być przyznane studentowi/ce, który/a spełnia łącznie następujące warunki:
1. jest studentem/ka studiów I, II lub III stopnia,
2. posiada szczególne, udokumentowane i załączone do wniosku (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty,
nagrody etc.) osiągnięcia w działalności uczelnianej (koła naukowe, sportowe, krajowe i
międzynarodowe organizacje studenckie etc.) lub pozauczelnianej (działalność w sektorze NGO,
stowarzyszenia, fundacje etc.) za ostatnie 12 miesięcy
3. przedstawi pomysł rozwoju swojej aktywności w zakresie wymienionym w punkcie 2.
4. w przypadku mobilności i wymiany międzynarodowej – certyfikat znajomości języka angielskiego.
5. złożył/a w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o Stypendium Santander Universidades wraz z
załącznikami.

§7
Konkurs
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Nabór wniosków o Stypendium Santander Universidades będzie przebiegał od dnia 08.01.2018r. do
31.01.2018r. Wnioski należy składać w Centrum Karier Collegium Civitas (piętro XI, pokój 1109) z
dopiskiem: Stypendium Santander Universidades.
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Wnioski, o których mowa w punkcie 2, złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Wnioski zostaną rozpatrzone a konkursy rozstrzygnięte przez Komisję w terminie 14 dni, liczonych do
zakończenia naboru, o którym mowa w ust.1
Stypendium Santander Universidades może być przyznane osobie, która otrzymuje inne stypendia w
Collegium Civitas.
O wynikach konkursu Komisja Stypendialna poinformuje wszystkich Uczestników o wynikach konkursu
e-mailem oraz opublikuje na stronie internetowej Collegium Civitas.
§8
Wypłata stypendium

1.
2.
3.

Podstawą wypłaty stypendium Santander Universidades jest posiadanie statusu studenta/ki Collegium
Civitas
Wypłata stypendium będzie realizowana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.
Stypendium zostanie przekazane na wskazany przez Stypendystę rachunek bankowy w Banku
Zachodnim WBK.

§9
Postanowienia końcowe
Wszystkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie, w tym kwestie sporne w zakresie interpretacji
zapisów niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Komitet Monitorujący.

Załączniki:
1. Wniosek stypendialny

