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Szanowni Paristwo, 

w zwi^ku z komunikatem, ktory pojawil si? na stronie intemetowej Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyzszego uprzejmie informuj?, ze od dnia 1 lipca 2014 r. studenci 

Uniwersytetu Warszawskiego mog^ skladac wnioski o przyznanie stypendium ministra za 

wybitne osi^ni?cia na rok akademicki 2014/2015. 

Kwestie przyznawania tych stypendiow regulujq^przepisy: 

• art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -

Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z pozn. zm.), 

• rozporz^dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 x.w 

sprawie szczegolowych warunkow i trybu przyznawania oraz wyptacania studentom 

stypendiow ministra za wybitne osiqgniqcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270). 

Szczegolowe informacje dotycz%ce zasad przyznawania stypendiow ministra za 

wybitne osi^ni?cia na rok akademicki 2014/2015, wzor wniosku oraz tabela prezentujq,ca 

wykaz zlozonych wnioskow w programie Excel do pobrania zamieszczone zastaiy na stronie 

Biura Spraw Studenckich UW w zakiadce Sekcja Socjalna, Stypendium Ministra. 

Link do strony: 

http://www.bss.uw.edu.pl/nowa/index.php?option=com content&task=view&id-324&Itemid 

=141 
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W celu usprawnienia procedury skladania i rozpatiywania wnioskow studentow 

Ministerstwo zwraca si? z prosb^ o przekazanie wraz z wnioskami tabeli w formacie xls 

zawieraĵ cej dane dotycz^ce przekazanych wnioskow o przyznanie stypendium ministra za 

wybitne osi^ni?cia. Przygotowan^ tabel? do wypelnienia nalezy pobrac ze strony Biura 

Spraw Studenckich i przeslac na adres e-mail: bsstud(a)adm.uw.edu.pl. 

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osi^ni?cia na rok akademicki 

2014/2015 wraz z tabel^ powinny zostac przekazane przez Rektora UW 

do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 15 pazdziemika 2014 r. W zwi^ku z powyzszym wszystkie jednostki organizacyjne 

zobowi^ane s% do przekazania wnioskow zaopiniowanych i podpisanych przez 

przewodnicz^cego rady podstawowej jednostki organizacyjnej wraz z wypelnion^ tabel^ w 

progriimie Excel do Biura Spraw Studenckich UW w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 8 pazdziemika 2014 r. 

Z powazaniem 


