Załącznik nr 2 do Programu Rozwojowego
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nowym Targu Kierunek Pielęgniarstwo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIUM
w ramach projektu
pn „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu,
która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym
przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V
Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

DLA STUDENTÓW I STOPNIA STUDIÓW STACJONARNYCH NA KIERUNKU
PIELĘGNIARSTWO W INSTYTUCIE NAUK O ZDROWIU
§ 1. Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniższych pojęciach należy przez nie
rozumieć:
1. Projekt – projekt pn.„Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo
w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami
na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej
liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla
obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0017/15-00
2. Student – osoba kształcąca się na studiach wyższych na kierunku pielęgniarstwo w
formie stacjonarnej po immatrykulacji i złożeniu ślubowania zgodnie z Regulaminem
studiów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, która
rozpoczęła kształcenie w roku akademickim 2016/2017 lub później.
3. Uczelnia - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu.
4. Program - oznacza to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
przyjęty decyzją wykonawczą Komisji z dnia 17 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre
elementy programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020” do wsparcia z
Europejskiego Funduszu Społecznego i szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”
w Polsce nr C (2014) 10129.
5. Instytucja Zarządzająca oznacza to Ministra Rozwoju.
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§ 2. Informacje ogólne
Stypendium przyznawane jest dla 50% studentów na danym roku studiów, którzy
uzyskali najwyższe wyniki w nauce w roku poprzednim:
a) wyniki w nauce stanowi średnia ważona ze wszystkich uzyskanych ocen, w tym
również ocen niedostatecznych na egzaminach i zaliczeniach z oceną, za poprzedni rok
studiów, obliczana zgodnie z Regulaminem studiów PPWSZ w Nowym Targu ;
b) średnia ocen liczona jest do czterech miejsc po przecinku.
Stypendium dofinansowane z programu PO WER - Program Edukacja Wiedza Rozwój
jest przyznawane niezależnie od innych stypendiów.
Stypendium przyznaje Komisja, powołana przez Rektora, w składzie: dwóch
nauczycieli akademickich kierunku pielęgniarstwo odpowiedzialnych za wdrożenie
programu stypendialnego, opiekun II i III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
pielęgniarstwo, pracownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich, dwóch studentów
kierunku pielęgniarstwo- starosta drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia.
Podstawą przyznania stypendium jest miejsce studenta na liście rankingowej danego roku
studiów, sporządzonej według średniej ocen, o której mowa w ust. 1, przez pracownika
Działu Obsługi Studenta. Nie wymaga się składania przez studenta wniosku o
stypendium. Lista rankingowa ze średnią ocen jest zamieszczana do wglądu na tablicy
ogłoszeń Działu Obsługi Studenta od 15 października przez okres 1 tygodnia. W tym
czasie studenci mogą zapoznać się ze swoją średnią i ją zweryfikować.
Stypendium przyznawane jest na rok akademicki przez okres dziesięciu miesięcy: od
października do lipca włącznie. Student może otrzymywać stypendium przez
maksymalnie cztery semestry.
Stypendium może otrzymać student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów
oraz spełnia kryterium, o którym mowa w ust. 1.
Stypendium może otrzymać nie więcej niż 50% studentów na danym roku studiów.
W przypadku, jeżeli grupa osób uzyskała taką samą średnią ocen, powodującą
przekroczenie 50% studentów, przyjmuje się dla tej grupy osób dodatkowe kryteria (za
każde kryterium/osiągnięcie przyznaje się 1 punkt):
a) funkcja pełniona i aktywny udział w organach Samorządu Studenckiego – ponad 50%
obecności na listach obecności podczas posiedzeń Samorządu Studenckiego;
b) praca w formie wolontariatu, potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez opiekuna
wolontariatu - za każdą indywidualną, jednorazową inicjatywę;
c) pełnienie funkcji w organach studenckiego koła naukowego na kierunku
pielęgniarstwo wraz z opinią nauczyciela - opiekuna koła naukowego;
d) publikacja w czasopiśmie recenzowanym jako pierwszy autor, udokumentowana
kserokopią artykułu (z zakresu pielęgniarstwa lub nauk mających zastosowanie
w ochronie zdrowia), kserokopią strony tytułowej oraz strony redakcyjnej publikacji,
w której artykuł został zamieszczony bądź wydrukiem z odpowiedniej strony www;
e) czynny udział w konferencji naukowej (jako pierwszy autor zgłoszonego referatu),
potwierdzone przez organizatora z podaniem charakteru uczestnictwa i tytułu
zgłoszonego referatu z zakresu pielęgniarstwa lub nauk mających zastosowanie w
ochronie zdrowia;
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f) działalność naukowa potwierdzona przez jednostkę prowadzącą badania bądź podmiot
przyznający wyróżnienie, nagrodę. W szczególności:
 udział w pracach naukowo-badawczych PPWSZ w Nowym Targu, innych
ośrodków akademickich lub naukowych z zakresu pielęgniarstwa lub nauk
mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 przynależność i aktywna praca na rzecz Komisji Programowej lub Komisji ds.
Jakości Kształcenia w Instytucie Nauk o Zdrowiu na kierunku pielęgniarstwo ponad 50% obecności potwierdzonych własnoręcznym podpisem na liście
obecności na posiedzeniu Komisji;
 prezentacja (w formie wystąpienia publicznego) Instytutu Nauk o Zdrowiu
kierunku pielęgniarstwo podczas akcji na rzecz promocji Uczelni, Instytutu
i kierunku - potwierdzenie opiekuna, program, wzmianka w prasie itp.;
g) otrzymane (w trakcie studiowania) imienne, indywidualne listy gratulacyjne, nagrody,
pochwały od Instytucji zewnętrznych za wyróżniającą się postawę, inne osiągnięcia
naukowe, społeczne itp.;
h) otrzymane medale, wyróżnienia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Komisja wzywa pisemnie studentów
o przedłożenie w terminie 7 dni dokumentów i zaświadczeń potwierdzających dodatkowe
osiągnięcia wymienione w tym ustępie.
Z prac Komisji każdorazowo sporządza się protokół, który zawiera listę studentów,
którym przyznano stypendium oraz listę studentów rezerwowych w liczbie 10% liczby
studentów na danym roku studiów.
W ramach otrzymanego stypendium student zobowiązany jest do:
a) udziału w dodatkowych zajęciach wykraczających poza standardowy program
kształcenia w ramach Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem;
b) udziału w ponadprogramowych płatnych praktykach zawodowych w ramach Projektu
zgodnie z ustalonym harmonogramem;
c) podjęcie zatrudnienia w charakterze pielęgniarki przez okres 12 miesięcy od
zakończenia udziału w projekcie u Partnerów projektu lub innych podmiotach
leczniczych.
Stypendium nie przysługuje z chwilą skreślenia z listy studentów, zawieszenia
w prawach studenta na podstawie odrębnych przepisów, uzyskania zgody na urlop
długoterminowy od zajęć lub z chwilą ukończenia studiów przed terminem określonym
w planie studiów.
Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student
został skreślony z listy studentów, zawieszony w prawach studenta, uzyskał zgodę na
urlop od zajęć lub ukończył studia.
W przypadkach, określonych w ust. 13, Komisja przyznaje stypendium pierwszej osobie
z listy rezerwowej, o której mowa w ust. 9. Stypendium przysługuje tylko za miesiące, za
które nie zostało wypłacone stypendium osobie, o której mowa w ust. 12.
§ 3. Procedura wypłaty środków
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Wysokość stypendium wynosi 660 zł brutto i wypłacane jest w cyklach miesięcznych,
w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że stypendium za
październik wypłaca się w listopadzie.
Listę wypłat stypendium sporządza Kwestura na podstawie przedłożonych protokołów,
o których mowa w § 2 ust. 9.
Wypłata stypendium następuje przelewem bankowym na indywidualne konto bankowe
studenta w terminie określonym w ust. 1. Uczelnia zastrzega sobie możliwość
wstrzymania wypłat stypendium, o ile nie posiada środków finansowych na koncie
bankowym Projektu. W takim przypadku wypłata stypendium zostanie niezwłocznie
zrealizowana w momencie otrzymania środków finansowych od Instytucji Zarządzającej
właściwej dla realizacji projektu.
Student powinien najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu
stypendium złożyć pisemne oświadczenie do Kwestury o numerze rachunku bankowego.
Stypendia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
§ 4. Postanowienia końcowe
Student uczestniczący w Projekcie otrzymujący stypendium jest zobowiązany do
przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
Sytuacje nieprzewidziane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane w trybie
indywidualnym przez Komisję.
Do decyzji podjętych na podstawie niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio
przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji
do sądu administracyjnego.
Uczelnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku
konieczności dostosowania go do wytycznych związanych z realizacją Projektu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2017r. roku.

