
Zarządzenie nr 43/2007/2008
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego  w Warszawie
z dnia 16 maja 2008 r.

w  sprawie:  warunków  uprawniających  do  ubiegania  się  o  stypendium  socjalne, 
stypendium za wyniki w nauce lub sporcie wypłacane z funduszu pomocy materialnej 
dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2008/2009

Działając  na  podstawie  art.  179  ust.  2,3  Ustawy z  dnia  27  lipca  2005  r.  Prawo o 
szkolnictwie  wyższym  (Dz.  U.  Nr  164  poz.  1365  z  późn.  zm.)  w  porozumieniu  z  Radą 
Samorządu  Studentów  Akademii  Wychowania  Fizycznego  w Warszawie  oraz  Radą 
Samorządu  Doktorantów  Akademii  Wychowania  Fizycznego  w Warszawie  ustalam 
następujące  warunki  uprawniające  do  ubiegania  się  o  pomoc  materialną  dla  studentów  i 
doktorantów w roku akademickim 2008/2009:

§ 1

1. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta i doktoranta 
o ubieganie się o stypendium socjalne wynosi maksymalnie 572 zł netto.

2. Stypendium za wyniki w nauce przyznane zostanie do 20 % studentów na każdym roku, 
formie i kierunku studiów według listy rankingowej. Warunkiem wpisania studenta na 
listę rankingową jest uzyskanie za poprzedzający rok studiów średniej wyników w nauce 
co najmniej 4.

3. Stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów na I roku studiów doktoranckich będzie 
przyznane na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym  do 
20 % ogółu doktorantów I roku najwyżej sklasyfikowanych. 

4. Średnia  ocen  z  wyników  egzaminów  objętych  programem  studiów  doktoranckich 
uprawniająca  do  ubiegania  się  o  przyznanie  stypendium  za  wyniki  w  nauce  dla 
doktorantów  II  i  III  roku  studiów  ogłoszona  będzie  przez  kierownika  Studiów 
Doktoranckich w uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów do 30 września 2008 r. 

5. Ustala się następujące kategorie uprawniające studenta do ubiegania się o stypendium za 
wyniki w sporcie:
- I  kategoria:  uczestnicy  igrzysk  olimpijskich  lub  igrzysk  paraolimpijskich,  finaliści 

mistrzostw Świata lub Europy (1-8 miejsce), uniwersjad (1-5 miejsce), akademickich 
mistrzostw Świata lub Europy, miejsca 1-3 mistrzostw Polski seniorów,

- II  kategoria:  zawodnicy  podstawowego  składu  zespołu  I  ligi  lub  ekstraklasy 
(maksymalnie 2 najwyżej sklasyfikowane zespoły AZS-AWF Warszawa), medaliści 
akademickich mistrzostw Polski,  mistrzostw Polski szkół  wyższych,  mistrzostw lig 
międzyuczelnianych.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje od ogłoszenia.
 R e k t o r

prof. dr hab. Henryk Sozański
Otrzymują:
- wg rozdzielnika AWF


