Zarządzenie Nr 53 – 2019/2020
Rektora Akademii Leona Koźmińskiego
z dnia 13 maja 2020 roku
zmieniające oraz wprowadzające tekst jednolity
Zarządzenia Nr 26 – 2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego
w sprawie Regulaminu stypendiów dla najlepszych za wyniki w nauce
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Akademii Leona Koźmińskiego, w związku z art. 420 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85,
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. W Regulaminie stypendiów dla najlepszych za wyniki w nauce, stanowiącym załącznik do
Zarządzenia Nr 26 – 2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 30 stycznia
2020 roku w sprawie Regulaminu stypendiów dla najlepszych za wyniki w nauce, wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku problemów technicznych, zaistniałych podczas przeprowadzania testu
i egzaminu rekrutacyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 2, zastrzega
się możliwość powtórzenia egzaminu.”;
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do dnia 20 sierpnia 2020 roku,
wypełniając formularz zgłoszeniowy, do którego link można pozyskać w biurze
rekrutacji po wstępnym zakwalifikowaniu do otrzymania stypendium.”;
3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O wynikach przyznania Stypendiów osoby, które złożyły wniosek w terminie,
o którym mowa § 3 ust. 1, zostaną powiadomione nie później niż 31 sierpnia 2020
roku, osoby które złożyły wniosek w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3, zostaną
powiadomione nie później niż 25 września 2020 roku, za pośrednictwem poczty
elektronicznej.”.
2. Tekst jednolity Regulaminu stypendiów dla najlepszych za wyniki w nauce stanowi załącznik
do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor

prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Załącznik do Zarządzenia Nr 53 – 2019/2020
Rektora Akademii Leona Koźmińskiego
z dnia 13 maja 2020 roku

TEKST JEDNOLITY
Uwzględniający zmiany wprowadzone:
1) Zarządzeniem Nr 53 – 2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 maja
2020 roku zmieniającym oraz wprowadzającym tekst jednolity Zarządzenia Nr 26 –
2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie Regulaminu stypendiów
dla najlepszych za wyniki w nauce
2) Zarządzeniem Nr 36 – 2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 4 marca
2020 roku zmieniającym oraz wprowadzającym tekst jednolity Zarządzenia Nr 26 –
2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie Regulaminu stypendiów
dla najlepszych za wyniki w nauce
Regulamin stypendiów dla najlepszych za wyniki w nauce
§ 1.
1. Stypendium dla najlepszych za wyniki w nauce, zwane dalej „Stypendium”, ma na celu
wspieranie utalentowanych osób przyjętych na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia
lub jednolite magisterskie realizowane w formie stacjonarnej w Akademii Leona
Koźmińskiego w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.
2. Liczba przyznanych Stypendiów wynosi 100, w tym 50 dla studentów studiów pierwszego
stopnia i jednolitych magisterskich oraz 50 dla studentów studiów drugiego stopnia.
3. Wysokość Stypendium na rok akademicki 2020/2021 wynosi 7500 zł dla studentów studiów
realizowanych w języku angielskim oraz 5000 zł dla studentów studiów realizowanych
w języku polskim.
4. Stypendium jest wypłacane studentom ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego,
o którym mowa w art. 420 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668, z późń.zm.).
§ 2.
1. O stypendium może ubiegać się osoba przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych:
1) pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, za wyniki w nauce zdobyte
przed podjęciem studiów, która w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa
w Uchwale Nr 273 - 2018/2019 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 27
czerwca 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok
akademicki 2020/2021(zwanej dalej: Uchwałą), uzyskała co najmniej 470 punktów
rekrutacyjnych;
2) drugiego stopnia, która w postępowaniu kwalifikacyjnym na Stypendium osiągnęła co
najmniej 80% maksymalnej liczby punktów.
2. O przyznanie Stypendium, może również wnioskować osoba będąca w procesie
rekrutacyjnym na studia, spełniająca warunki do otrzymania Stypendium.
3. Wynik postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 jest określony według
sumy następujących składników:
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1) 10% możliwych do uzyskania punktów stanowi średnia arytmetyczna z toku studiów
będących podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia w ALK;
2) 90% możliwych do uzyskania punktów stanowi:
a) dla osób przyjętych oraz znajdujących się w procesie rekrutacyjnym na studia
drugiego stopnia realizowane w języku polskim, a także na studia Big Data Science
realizowanych w języku angielskim - wynik testu kwalifikacyjnego na Stypendium,
b) dla osób przyjętych oraz znajdujących się w procesie rekrutacyjnym na studia
drugiego stopnia realizowane w języku angielskim, z wyjątkiem Big Data Science wynik egzaminu rekrutacyjnego, o którym mowa w Uchwale.
4. W przypadku problemów technicznych, zaistniałych podczas przeprowadzania testu
i egzaminu rekrutacyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 2, zastrzega się
możliwość powtórzenia egzaminu.
5. Stypendia otrzymują osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, o których mowa
w ust. 1 i 2.
§ 3.
1. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do dnia 20 sierpnia 2020 roku, wypełniając
formularz zgłoszeniowy, do którego link można pozyskać w biurze rekrutacji po wstępnym
zakwalifikowaniu do otrzymania stypendium.
2. Można ubiegać się o Stypendium tylko na jednym kierunku/zakresie studiów.
3. Rektor może zarządzić dodatkowy termin składnia wniosków, z tym, że termin ten nie może
być późniejszy niż 17 września 2020 roku.
§ 4.
1. Stypendia przyznaje Komisja powołana przez Rektora na wniosek Prorektora
ds. Dydaktycznych.
2. O wynikach przyznania Stypendiów osoby, które złożyły wniosek w terminie,
o którym mowa § 3 ust. 1, zostaną powiadomione nie później niż 31 sierpnia 2020 roku,
osoby które złożyły wniosek w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3, zostaną powiadomione
nie później niż 25 września 2020 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Informacja o przyznanych stypendiach zostanie opublikowana na stronie internetowej
Uczelni.
4. Od decyzji Komisji, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje odwołanie.
§ 5.
1. Stypendium wpływa na indywidualne konto studenta w ALK w dziesięciu transzach
w terminach obowiązujących do wniesienia raty płatności za studia i skutkuje
pomniejszeniem kwoty należnego czesnego.
2. Stypendium nie podlega wypłacie w formie ekwiwalentu pieniężnego.
3. Warunkiem wypłaty Stypendium jest uzyskanie wpisu na listę studentów oraz posiadanie
statusu studenta studiów stacjonarnych ALK na kierunku/zakresie, na którym przyznano
stypendium. W przypadku skreślenia studenta z listy studentów, niepodjęcia studiów lub
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zmiany formy studiów, kolejne transze Stypendium przypadające po dniu podjęcia decyzji
o skreśleniu, zmiany formy studiów nie są wypłacane.
4. W przypadku zamiany kierunku/zakresu studiów realizowanych w języku polskim na
kierunek /zakres studiów realizowanych w języku angielskim, wysokość przyznanego
stypendium nie ulega zmianie. W przypadku zamiany kierunku/zakresu studiów
realizowanych w języku angielskim na kierunek / zakres studiów realizowanych w języku
polskim student otrzymuje stypendium w wysokości obowiązującej na studiach
realizowanych w języku polskim.
5. Kwota Stypendium jest pomniejszana o zniżki przyznane studentowi na pierwszy rok
studiów, o których mowa w Zarządzenie Nr 25 – 2019/2020 Rektora Akademii Leona
Koźmińskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wnoszenia opłat przez osoby przyjęte
na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021.
§ 6.
1. W sprawach dotyczących Stypendium a nieunormowanych niniejszym Regulaminem
rozstrzyga Komisja, o której mowa w § 4 ust. 1.
2. Kandydaci, składając wnioski, potwierdzają tym samym, że zapoznali się z treścią
niniejszego Regulaminu i akceptują określone w nim postanowienia.
3. Regulamin Stypendium jest dostępny na stronie internetowej ALK.
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