REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
FUNDACJI KOŹMIŃSKICH NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

.

I.

RODZAJE STYPENDIÓW
§1

Student Akademii Leona Koźmińskiego może ubiegać się o przyznanie:
1)

Stypendium naukowego „PLATINIUM”;

2)

Stypendium naukowego „GOLD”;

II.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO „PLATINIUM”
§2

1.

O przyznanie stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 ubiegać się może student, który spełnia łącznie
następujące warunki:

1)

jest studentem II lub III roku studiów I stopnia lub studentem II roku studiów II stopnia, bądź studentem II i
kolejnych lat studiów jednolitych magisterskich i w roku akademickim 2019/2020 osiągnął średnią arytmetyczną
5,00.

2)

nie powtarzał dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów.

2.

Stypendium

przekazywane

jest

przez

okres

10

miesięcy

od

października

2020

do

lipca

2021

w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na osobiste konto stypendysty przesłane do Fundacji Koźmińskich.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO „GOLD”
§3
1.

O przyznanie stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 ubiegać się może student, który spełnia łącznie
następujące warunki:

1)

jest studentem II lub III roku studiów I stopnia lub studentem II roku studiów II stopnia, bądź studentem II i
kolejnych lat studiów jednolitych magisterskich i w roku akademickim 2019/2020 osiągnął średnią arytmetyczną
ocen ze studiów nie niższą niż 4,75 i nie wyższą niż 4,99;

2)

nie powtarzał dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów,
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3)

posiada udokumentowane (referencje, certyfikaty, zaświadczenia, opinie etc. – warunkiem koniecznym jest
załączenie skanów dokumentów wskazanych w paragrafie 3 ust 1 punkt 3 podczas aplikowania o stypendium
na stronie www.fundacja.kozminski.edu.pl) wyróżniające osiągnięcia naukowe lub organizacyjne uzyskane w
roku akademickim 2019/2020, i/lub działalność w zakresie wolontariatu na rzecz organizacji społecznych.

2.

Stypendium przeznaczone jest na dofinansowanie czesnego. Wysokość stypendium jest uzależniona od
spełnienia powyższych warunków i przekazywana jest jednorazowo do 10 grudnia 2020 roku na indywidualne
konto ALK studenta.

STYPENIUM SPECJANE
§4
Zarząd Fundacji Koźmińskich może przyznać stypendium specjalne studentowi wyróżniającemu się
w działalności organizacyjnej, społecznej lub innej istotnej dla społeczności ALK.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE
§5
1. Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie do 31 października 2020 roku wyłącznie elektronicznie pod linkiem
zamieszczonym na stronie www.fundacja.kozminski.edu.pl
2. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Stypendium, o którym mowa w niniejszym Regulaminie może być przyznane studentowi, który nie otrzymuje w roku
akademickim 2020/2021 innych stypendiów od Fundacji Koźmińskich.
4. Stypendia, o którym mowa w niniejszym Regulaminie nie łączą się.
5. Warunkiem wypłaty stypendium jest obecność studenta, któremu przyznano stypendium na uroczystym rozdaniu
stypendiów. Nieobecność studenta na tej uroczystości powoduje cofnięcie stypendium, z zastrzeżeniem ust.6.
6. W uzasadnionych i wcześniej zgłoszonych przypadkach Zarząd Fundacji może usprawiedliwić nieobecność studenta
na uroczystym rozdaniu stypendiów. W takim przypadku nie stosuje się przepisu ust.5 zdanie drugie.

§6
1. Podstawą wypłaty stypendium jest posiadanie statusu studenta.
2.

Jeżeli

stypendysta

utraci

status

studenta,

ostatnia

rata

stypendium

realizowana

jest

za

miesiąc,

w którym utracił status studenta.
3. Jeżeli stypendysta wznowi studia w okresie, na jaki przyznane było stypendium, kolejna rata wypłacana jest za miesiąc,
w którym wydana została decyzja o wznowieniu studiów.
4. Podstawą wypłaty kolejnej raty stypendium, w sytuacji, o której mowa w ust. 2 i 3 jest złożenie przez studenta wniosku
o wznowienie stypendium w Biurze Fundacji Koźmińskich, według wzoru określonego w załączniku nr 2.
§7
1.

Stypendia przyznaje Zarząd Fundacji Koźmińskich i określa ich wysokość indywidualnie.
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2.

Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwały, dostępnej w Biurze Fundacji Koźmińskich.

3.

Biuro Fundacji Koźmińskich mieści się przy ul. Jagiellońskiej 59 w pok. A 16.

4.

Wysokość i liczba przyznanych stypendiów uzależniona jest od wielkości środków zgromadzonych przez Fundację
Koźmińskich.
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Załącznik nr 1
Rok akademicki. . . . . . . . . . . . . . . . . .

...............................
Imię i Nazwisko studenta
...............................
Numer albumu
...............................
Semestr studiów, kierunek, forma
Zarząd Fundacji Koźmińskich

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO FUNDACJI KOŹMIŃSKICH
Na podstawie Regulaminu Przyznawania Stypendiów przez Fundację Koźmińskich na rok 2020/2021, proszę o przyznanie
Stypendium Naukowego na rok akademicki 2019/2020 na zasadach:
§ 1 ust. 1 pkt 1; § 1 ust. 1 pkt 2; /* niepotrzebne skreślić/
Osiągnięcia naukowe / organizacyjne (opisać):

………………………………………………………………….
Data i podpis studenta

Uzasadnienie:
Arytmetyczna średnia ocen uzyskana
i została policzona ze wszystkich ocen.

w

roku

akademickim

2019/2020

wynosi

…………………………….

Student/ka w toku studiów nie powtarzał/a żadnego semestru i uzyskał/a wpis na kolejny rok studiów.
……………………………………………………………………
Potwierdzenie kierownika dziekanatu – data, podpis

DECYZJA
Na podstawie Regulaminu Przyznawania Stypendiów Studenckich, nie / przyznaję STYPENDIUM NAUKOWE FUNDACJI
KOŹMIŃSKICH

na

rok

akademicki

2020/2021

w wysokości…………….miesięcznie/semestralnie/rocznie.
Warszawa, dnia ………………………..

……………………………………….Podpis
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Załącznik nr 2
Rok akademicki. . . . . . . . . . . . . . . . . .

...............................
Imię i Nazwisko studenta
...............................
Numer albumu
...............................
Semestr studiów, kierunek, forma
Zarząd Fundacji Koźmińskich

Załącznik nr 2
Rok akademicki. . . . . . . . . . . . . . . . . .

...............................
Imię i Nazwisko studenta
...............................
Numer albumu
...............................
Semestr studiów, kierunek, forma
Zarząd Fundacji Koźmińskich

WNIOSEK O WZNOWIENIE WYPŁATY STYPENDIUM FUNDACJI KOŹMIŃSKICH
Na

podstawie

Regulaminu

Przyznawania

Stypendiów

przez

Fundację

Koźmińskich,

o wznowienie wypłaty stypendium przyznanego na rok akademicki 2020/2021.

Uzasadnienie:
W dniu …………………… wydana została decyzja o wznowieniu studiów.

……………………………………………………………………
Data i podpis studenta

………………………………………………………………..
Potwierdzenie kierownika dziekanatu
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proszę

DECYZJA
Na podstawie Regulaminu Przyznawania Stypendiów Studenckich, nie / wznawiam wypłatę STYPENDIUM FUNDACJI
KOŹMIŃSKICH z dniem………………………………………..

Warszawa, dnia ………………………..

……………………
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