
Uchwała z dnia 14/09/2016 r. 
Wydziałowej Komisji Stypendialnej 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 
 

W sprawie uszczegółowienia trybu przyznawania  
pomocy materialnej studentom Wydziału Prawa i Administracji UG 

 
 

Na podstawie   § 8 ust. 6 ,7, 9  Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom 
Uniwersytetu Gdańskiego (Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 63/R/11 ze zm.) WKS WPiA UG 

postanawia co następuje: 
 

§1 
 
1. Stypendia rektora dla najlepszych studentów otrzymuje do 10% studentów każdego kierunku 

studiów bez  podziału  na  tryby , formy i lata studiów: 
 

1) Prawo: studia stacjonarne, wieczorowe, niestacjonarne, niestacjonarne II stopnia; 
2) Administracja: studia stacjonarne I stopnia, niestacjonarne I stopnia, stacjonarne  

II stopnia,   niestacjonarne II stopnia; 
3) Kryminologia: studia stacjonarne I stopnia, niestacjonarne I stopnia, stacjonarne  

II stopnia,   niestacjonarne II stopnia; 
4) Podatki i doradztwo podatkowe: studia stacjonarne I stopnia, niestacjonarne  

I stopnia, niestacjonarne II stopnia; 
5) European Business Administration (w tym: European and International Business 

Law and EU Administration):  studia stacjonarne I stopnia 

6) Prawo w administracji i gospodarce: studia niestacjonarne II stopnia. 
 

2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na okres 5 miesięcy, a po 
 rozliczeniu zimowego semestru ulegają przedłużeniu do miesiąca czerwca. 
 
3. Obliczanie średniej ocen następuje zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji  

z dnia 21.12.2009 r. Do średniej ocen za wyniki w nauce wlicza się przedmioty obligatoryjne. 
Nie wlicza się ocen z wykładów do wyboru. 
 

4. Wyznacza się następujące terminy składania wniosków: 
 

a) Wnioski studentów studiujących w trybie stacjonarnym o przyznanie stypendium 
socjalnego oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych – do 20.10.2016 r. 

b) Wnioski studentów studiujących w trybie niestacjonarnym o przyznanie stypendium 
socjalnego oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych – do 20.10.2016 r. 

c) Wnioski studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o przyznanie stypendium 
Rektora dla najlepszych studentów – do 28.10.2016 r. 

 
3. Studenci pierwszego roku studiów II stopnia zobowiązani są do dołączenia do wniosku  

o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią kserokopii 
indeksu w części dotyczącej ostatniego roku studiów. 
 

4. Miejscem składania wniosków o stypendia rektora dla najlepszych studentów są dziekanaty 
właściwe dla danego kierunku i trybu studiów. 

 



§2 
 

Miejscami składania wniosków o stypendia socjalne, specjalne i zapomogi są właściwe ze 
względu na tryb i kierunek studiów dziekanaty: 

 

 Prawo stacjonarne i wieczorowe (5- letnie) – pokój 2091 

 Administracja, Kryminologia, Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne oraz studia 
niestacjonarne (wszystkie kierunki) – pokój 2088 

 
§3 

 
Ustala się następujące stawki zapomóg: 

 

 400 zł 

 700 zł 

 1000 zł 
 

§4 

Przez rozliczenie roku akademickiego rozumie się uzyskanie wpisu wszystkich ocen w indeksie 
elektronicznym oraz złożenie w dziekanacie indeksu w formie papierowej, wraz ze wszystkimi 
wpisami. 

§5 
 
We wszystkich nieuregulowanych tą uchwałą kwestiach dotyczących trybu przyznawania pomocy 
materialnej zastosowanie ma Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz inne właściwe przepisy. 

 


