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Załącznik do Decyzji nr 41/2021
Dziekana Wydziału Architektury z dnia 11 października 2021 r.

Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora
dla najlepszych studentów obowiązujące na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

w roku akademickim 2021/22

Na podstawie Zarządzenia Rektora PW nr 78/2020 z dnia 13 września 2021 r. oraz Regulaminu
Świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022 wraz z
załącznikami (zwanego dalej Regulaminem) ustala się Kryteria tworzenia list rankingowych do
Stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia
artystyczne (zwanego dalej Stypendium Rektora) oraz Stypendium Rektora dla tegorocznych
maturzystów obowiązujące na Wydziale Architektury PW w roku akademickim 2021/22.

1. O Stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają łącznie warunki ujęte w § 2
Regulaminu.

2. Stypendium Rektora przyznaje się na udokumentowany wniosek studenta złożony wg
harmonogramu (Załącznik nr 1 do kryteriów) w holu, przy pok. 20, w Gmachu WAPW, w
godzinach przyjęć.

3. Stypendium Rektora dla tegorocznych maturzystów przyznaje się na udokumentowany
wniosek studenta złożony wg harmonogramu (Załącznik nr 1 do kryteriów) w holu, przy pok.
20, w Gmachu WAPW, w godzinach przyjęć.

4. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy, zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu.

5. Ustala się następujące listy rankingowe:

a. Studentów, będących tegorocznymi maturzystami, zarejestrowanych na 1. semestr
studiów jednolitych na kierunku Architektura,

b. Studentów, będących tegorocznymi maturzystami, zarejestrowanych na 1. semestr
studiów inżynierskich na kierunku Architektura,

c. Studentów studiów jednolitych magisterskich na kierunku Architektura,
d. Studentów studiów inżynierskich na kierunku Architektura,
d. Studentów studiów magisterskich w specjalności ASK,
e. Studentów studiów magisterskich na kierunku Architektura,

Na każdej z list rankingowych powinno znaleźć się nie mniej niż 10 studentów. W przeciwnym
razie stypendium otrzyma jedna osoba.
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6. Na stronie internetowej WAPW opublikowane zostaną listy rankingowe obejmujące jedynie
osoby, które złożyły w terminie komplet wymaganych dokumentów wg ust. 2 oraz ust. 3
niniejszych Kryteriów.

7. O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów liczonych zgodnie z tabelą zawartą
w § 26 ust. 1; § 27 ust. 2; § 28 ust. 2; § 29 ust. 2) Regulaminu.

8. Po ogłoszeniu list osób ubiegających się o stypendium możliwa jest korekta ewentualnych
błędów. Korekty dokonuje Komisja StypendialnaWA PW na pisemny wniosek studenta złożony
wg harmonogramu (Załącznik nr 1 do kryteriów) w dziekanacie pok. 20, w gmachu WAPW w
godzinach przyjęć.

9. Listy rankingowe zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez Rektora lub Odwoławczą
Komisję Stypendialną.

10. Po ogłoszeniu list rankingowych i terminu rozpoczęcia wydawania decyzji administracyjnych
(pozytywnych i negatywnych) student zobowiązany jest odebrać z dziekanatu, pok. 20 gmachu
WAPW decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania Stypendium.

11. W przypadku decyzji negatywnej studentowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Wniosek skierowany do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji należy złożyć w dziekanacie, pok. 20, w gmachu WAPW w
godzinach przyjęć.

12. Wszelkie kwes�e nieuregulowane w niniejszych Kryteriach, a pozostające w kompetencjach
Wydziału będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Stypendialną.

13. Zawarty we wniosku adres mailowy musi być adresem politechnicznym z domeną pw.edu.pl.

14. Niniejsze Kryteria wchodzą w życie z dniem 08 października 2021 r..

15. Integralną część niniejszych Kryteriów stanowią załączniki do pobrania ze strony Wydziału
Architektury PW (dział Studia/ Stypendia, Pomocmaterialna, Ubezpieczenia, Domy Studenckie,
Opieka medyczna, Niepełnosprawność, Kredyty studenckie/ Stypendia).

Harmonogram przyznawania stypendium Rektora obowiązujący na Wydziale Arnitektury PW
w Roku akademickim 2021/22

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora (Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla
studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022)

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów (Załącznik nr 6
do Regulaminu świadczeń dla studentów
Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022)

Wniosek o odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej (załącznik nr 10 do
Regulaminu świadczeń dla studentów
Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022)

Załącznik nr 1 -

Załącznik nr 2 -

Załącznik nr 3 -

Załącznik nr 4 -
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