Regulamin
Stypendium Rodziny Lipinskich
W /\\ia/ku z podjetym przez Fundacje Rodziny Lipinskich (Fundacja) zobowia/aniem
tlnansovvania pomocy stypendialnej dla studentow Politechniki Warszawskiej. ustanavvia vie
nastepujace zasady przyznawania stypendiow Rodziny Lipinskich.
1. Ustanav\ia sie Kapitule Stypendium Rodziny Lipinskich \:
a)

Prorcktor ds. Studenckich - Przewodniczacy Kapituh.

b)

Pr/edstawiciel Fundacji

c)

Praam nik Biura Spraw Studenckich - sekretarz Kapituh

2. Do zadari Kapituly nalezy:
a)

przyznawanie indywidualnych stypendiow.

b)

przyjmowanie i ocena sprawozdari stypendy stow po uplywie okrcsu stypendialnego.

c)

kontrolowanie prawidlowosci gospodarouania lunduszem stypendialnym Rod/iny
Lipinskich w Politechnice Warszawskiej.

3. O

stypcndia

moga

sie

ubiegac

studenci

nastepujac\ch

Wydziaknv

Politechniki

Warszavvskiej:
a) Wyd/ial Chemiczny (wszystkie kierunki)
b) \\'ydzial Fizyki (kierunek Fizyka Techniczna)
c) Wydz.ial Inzynierii Chemicznej i Procesowej (wszystkie kierunki)
d) Wydzial Inzynierii Vlateriatowej (wszystkie kierunki)
4. O stypendia moga sie ubiegac studenci Politechniki Warszavvskiej posiadajacy obywatclsuvo
polskie. ktorzy osiagaja bardzo dobre wyniki w nauce. znajduja si^ v\j svtuacji
materialnej i spetniaja warunki do otrzymania Stypendium socjalnego. Kandydaci \
skladanych vvnioskach winni udokumentowac nastepujace warunki:
a) dla studentow pierwszego roku - uzyskanie w procesie rekrulacji lic/bv punkow v\icks/oj
niz P = Min -t- (Max-Min) * 60%. gdzie:

Min - liczba punktow od ktorej przyjimmano kandvdatov\x - najwyzsza liczba punktow

b) dla studentow kolejnych lat - wykazywac sie srednia ocen z zaliczeri i eg/amino',\a wg zasad re
c) ukohczyc szkote srednia w miejscowosci ponizej 100 tys. micszkahcow.
5. Stypendia moga bye przyznawane jako:
a)

vvyplacane comiesiecznie przez 10 miesiecy Stypendium.

h)

vvv placane z gory za dany semestr lub rok.

6. Stypendium moze bye przyznawane studentowi vv kolejnych latach. pod u a r u n k i e m
dopelnienia warunkow pkt 4 lit. b.
7. Terminy skladania wnioskow oraz szczegolowe warunki przyznavvania stypendiow. jak
rovvnic/ dccyzje KapituJy bed^ zamicszczanc na stronie www. bss.ca.pw.edu.pl
8. Spravvo/dania. o ktorych mowa w pkt.

2 lit. b, nale/y skladac vv Ibrmie i terminic

okreslonv m kazdorazowo przez Kapitul^ w momeneie przyznania Stypendium.
9. Powyzs/y program Stypendium moze bye zawieszonv pr/ez fundatora na kolejnv n>k
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