
 

 

Regulamin przyznawania Stypendium Młody Lider 

dla kandydatów na studia w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 

przyjmowanych w roku akademickim 2016/2017 

  

§ 1 

1. Stypendium Młody Lider, zwane dalej Stypendium, ma celu wspieranie utalentowanych osób poprzez 

udzielenie im pomocy materialnej i umożliwienie im podjęcia studiów na kierunku Zarządzanie i 

przywództwo (studia I stopnia) w formie stacjonarnej w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. 

2. Stypendium jest przeznaczone dla osób posiadających polską nową maturę. 

3. Liczba przyznanych Stypendiów w roku akademickim 2016/2017 wynosi 5. 

 

§ 2 

1. O Stypendium może ubiegać się każdy kandydat z obywatelstwem polskim, który spełnia kryteria zgodne z 

zasadami rekrutacji określonymi w Uchwale nr 1/2016 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 22 marca 

2016 r. oraz uzyskał na etapie rekrutacji minimum 300 pkt kwalifikacyjnych, przy czym osoba starająca się o 

Stypendium powinna dopełnić następujących formalności: 

a. wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny na stronie http://www.swps.pl/rejestracja oraz 

dostarczyć do Biura Rekrutacji SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego komplet dokumentów 

wskazanych w Uchwale nr 1/2016 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 22 marca 2016 r. wraz 

z potwierdzeniem wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 

b. złożyć wniosek o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1), 

c. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ubiegania się o Stypendium (wzór zgody 

jest częścią załącznika nr 2 do Regulaminu), 

d. wyrazić zgodę na publikację, wyłącznie w przypadku przyznania Stypendium, swoich danych 

osobowych w postaci: imienia i nazwiska, wizerunku, informacji o fakcie otrzymania Stypendium, 

wybranego przez Stypendystę w ramach otrzymanego Stypendium, kierunku oraz stopnia studiów na 

SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym i nie wycofać jej przez cały okres otrzymywania 

Stypendium (wzór zgody jest częścią załącznika nr 2 do Regulaminu) 

2. Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są 

najwyższe wyniki z trzech przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty 

kwalifikacyjne wg reguły: 

a. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny; 

b. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego; 

c. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne; 

d. zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny 

z najwyższym wynikiem. 

3. Wniosek o Stypendium pozostałe dokumenty należy złożyć do dnia 18 lipca 2016 r. w Biurze Rekrutacji w 

siedzibie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego: 

Biuro Rekrutacji 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 

ul. Chodakowska 19/31 

03-815 Warszawa 

4. Dokumenty można przesyłać do Biura Rekrutacji SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w 

Warszawie do 18 lipca 2016 r. drogą pocztową (decyduje data wpływu podania do Biura Rekrutacji). Na 

kopercie należy zamieścić dopisek „Stypendium Młody Lider Uniwersytet SWPS Warszawa”. Dokumenty 

można także złożyć osobiście.  

http://www.swps.pl/rejestracja


 

 

 

§ 3 

1. O przyznaniu Stypendium decyduje Komisja powołana przez Prorektora ds. dydaktyki. 

2. Laureaci Stypendiów zostaną wyłonieni do 12 sierpnia 2016 roku. O wynikach przyznania Stypendiów 

uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki zostaną opublikowane 

również na stronie internetowej Uczelni. 

3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

  

§ 4 

1. Stypendium w rocznej wysokości określonej w załączniku nr 3 do regulaminu przyznawane jest na rok 

akademicki. 

2. Student może ubiegać się o kolejne Stypendium w kolejnym roku akademickim, jeśli spełni łącznie 

następujące warunki: 

a.  spełni warunki przejścia na kolejny rok studiów, 

b.  uzyska średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku, 

3. W przypadku braku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 stypendysta nie otrzymuje Stypendium 

na kolejny rok studiów, ale może nadal kontynuować studia i wówczas jest zobowiązany do uiszczania 

czesnego w wysokości i na zasadach obowiązujących w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. 

4. Jedna osoba może otrzymać tylko jedno Stypendium. 

5. Stypendium może być potrącane z czesnym.  

6. Na każdym kierunku, na którym studiować będą laureaci Stypendium, Wydziały wyznaczą tutorów, którzy w 

czasie roku akademickiego będą wspierać laureatów Stypendium. 

7. Stypendium wypłacane jest z Własnego Funduszu Stypendialnego SWPS Uniwersytetu 

Humanistycznospołecznego.  

 

§ 5 

1. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ma prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie 

przewiduje. 

3. Kandydaci, przesyłając wypełnione zgłoszenia, potwierdzają tym samym, że zapoznali się z treścią 

niniejszego Regulaminu i akceptują określone w nim postanowienia. 

4. Regulamin Stypendium będzie dostępny na stronie internetowej:  www.swps.pl/zarzadzanie 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium 

2. Wzór zgód na przetwarzanie danych osobowych  

3. Wysokość stypendium w zależności od kierunku studiów i formy kształcenia  

 

 

http://www.swps.pl/
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