Regulamin przyznawania stypendiów Santander Universidades
na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2017

§1

Niniejszy dokument reguluje warunki i tryb przyznawania stypendiów w ramach Santander
Universidades prowadzonego w Polsce przez Bank Zachodni WBK na Uniwersytecie Łódzkim
(dalej: Uczelnia).
I. KOMISJA STYPENDIALNA
§2

1. Decyzje w zakresie przyznania stypendiów należą do Komisji Stypendialnej (dalej:
Komisja) powołanej przez Komitet Monitorujący Program Santander Universidades
(dalej: Komitet Monitorujący).
2. W skład Komitetu Monitorującego wchodzą:
Z ramienia Uczelni:
1) dr hab. Tomasz Cieślak, prof. nadzw. UŁ – Prorektor ds. studenckich UŁ;
2) dr Dariusz Koperczak – Dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ;
Z ramienia Programu Santander Universidades:
1) Karolina Lipa-Michalec – Kierownik Obsługi Klienta Oddziału Santander
Universidades.
3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:
Z ramienia Uczelni:
1)
2)
3)
4)

Anna Felisiak – Dyrektor Centrum Obsługi Studentów UŁ;
dr Dariusz Koperczak – Dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ;
Przedstawiciel Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ;
Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UŁ.

Z ramienia Programu Santander Universidades:
1) Karolina Lipa-Michalec – Kierownik Obsługi Klienta Oddziału Santander
Universidades.
§3

1. Komitet Monitorujący może dokonać zmian w składzie osobowym Komisji.
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2. Komitet Monitorujący nie może zmieniać liczby reprezentantów Uczelni ani liczby
reprezentantów Programu Santander Universidades w Komisji.
3. Komitet Monitorujący może dokonać zmiany Przewodniczącego Komisji, z zastrzeżeniem
pkt. 2 niniejszego artykułu.
§4

1.
2.
3.
4.
5.

Komisja działa do 31 grudnia 2017 r.
Komisja podejmuje decyzje większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybierany większością głosów podczas
pierwszego posiedzenia Komisji, które zwołuje Komitet.
6. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się za pomocą środków elektronicznego
porozumiewania się na odległość, jeżeli zgodę na to wyrażą wszyscy jej członkowie.
II. STYPENDIA SANTANDER UNIVERSIDADES
§5

Komisja przydziela stypendia Santander Universidades dla studentów Uniwersytetu
Łódzkiego.
III. STYPENDIA SANTANDER UNIVERSIDADES
DLA WYBITNYCH STUDENTOW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
§6

1. Stypendia przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych
z rozwojem naukowym i badawczym, wymianą międzynarodową, poprzez udział
w konferencjach naukowych i badawczych lub poprzez wymianę studencką.
2. Stypendia będą przyznawane studentom za zaangażowanie społeczne, realizację
inicjatyw na Uczelni i poza nią, działalność na rzecz i dla dobra Uczelni oraz osiągnięcia w
nauce.
3. W przypadku otrzymania Stypendium Santander Universidades studenta obowiązuje
okres 12 miesięcy karencji przed ponownym aplikowaniem o stypendium Santander
Universidades. Okres karencji liczony jest od dnia złożenia ostatniego wniosku
stypendialnego.
4. Jeżeli student studiuje na dwóch kierunkach, może ubiegać się o stypendium tylko
na jednym kierunku.
5. W ramach przyznanych środków, w roku akademickim 2016/2017, Uczelnia zrealizuje
minimum 25 jednorazowych stypendiów.
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§7

Stypendium Santander Universidades może być przyznane studentowi/ce, który/a
ukończył/a co najmniej pierwszy rok studiów i spełnia łącznie następujące warunki:
1.

jest studentem/ką studiów I, II lub III stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich
i osiągnął/ęła średnią ocen z toku studiów za 2 ostatnie semestry nie niższą niż 4,00;
2. posiada szczególne, udokumentowane i załączone do wniosku (dyplomy, zaświadczenia,
certyfikaty, nagrody etc.) osiągnięcia w działalności uczelnianej lub pozauczelnianej
za ostatnie 12 miesięcy, liczone od daty złożenia wniosku.
3. złożył/a w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o Stypendium Santander
Universidades wraz z załącznikami.
§8
1. Nabór wniosków o Stypendium Santander Universidades będzie przebiegał od dnia
15.05.2017 r. do dnia 31.05.2017 r. włącznie, w Placówce Relacyjnej Santander
Universidades na Wydziale Zarządzania UŁ.
2. Wzór wniosku stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane.
4. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję najpóźniej w terminie 14 dni, liczonych
od zakończenia naboru, o którym mowa w ust. 1.
5. Stypendium Santander Universidades może być przyznane osobie, która otrzymuje inne
stypendia, z zastrzeżeniem §6 ust. 3.
6. O wynikach konkursu Komisja Stypendialna poinformuje wszystkich aplikujących
e-mailem.
§9
1. Podstawą wypłaty Stypendium Santander Universidades jest posiadanie statusu
studenta/ki Uniwersytetu Łódzkiego.
2. Wypłata stypendium będzie realizowana w formie jednorazowego świadczenia
pieniężnego.
3. Stypendium zostanie przekazane na wskazany przez Stypendystę rachunek bankowy
w Banku Zachodnim WBK.
V. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 10

Wysokość środków przeznaczonych na stypendia ustalana jest jednorazowo przez Komitet
Monitorujący.
§ 11

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje
Komitet Monitorujący.
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§ 12

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jego zatwierdzeniu przez
Komitet Monitorujący.
24 kwietnia 2017 r.
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