Regulamin określający ogólne zasady przyznawania stypendium im. Profesora Ryszarda
Więckowskiego, założyciela i wieloletniego kierownika Katedry Pedagogiki Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

1. Źródłem sfinansowania stypendium jest kwota 7 000 zł ( siedem tysięcy złotych) przekazana
przez małżonkę Profesora – Panią Zofię Więckowską, zwaną dalej Fundatorem. Kwota
7 000 zł jest umieszczona na rachunku bankowym Własnego Funduszu Stypendialnego UŁ
i zostanie wykorzystana następująco:
a) 5 000 zł na stypendium,
b) 2 000 zł na nagrody za pracę magisterską.

2. Celem stypendium jest:
a) dofinansowanie toku studiów studenta/tki studiów stacjonarnych, II stopnia na
Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ,

na kierunku pedagogika o specjalności

pedagogika wieku dziecięcego, poprzez wypłatę stypendium naukowego im. Prof.
Ryszarda Więckowskiego, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach
regulaminu,
b) nagrodzenie autorów prac magisterskich poświęconych życiu i dokonaniom
Prof. Ryszarda Więckowskiego, napisanych na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ
(patrz pkt 11).

3. Stypendium, o którym mowa w pkt 2 lit. a, otrzymuje osoba, która spełnia łącznie
następujące kryteria:
a) studiuje na studiach stacjonarnych II stopnia, na kierunku pedagogika o specjalności
pedagogika wieku dziecięcego,
b) pierwszy rok studiów ukończyła ze średnią ważoną ocen co najmniej 4,5.
Ewentualne przyznanie stypendium rektora za wyniki w nauce, nie pozbawia prawa
do ubiegania się o stypendium wypłacane z funduszu, o którym mowa w niniejszym
regulaminie,
c) znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, przy czym ewentualne przyznanie
stypendium socjalnego, nie pozbawia prawa do ubiegania się o stypendium
wypłacane z funduszu, o którym mowa w niniejszym regulaminie,
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d) złoży w Dziekanacie Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ wniosek o przyznanie
stypendium według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 15 listopada danego roku.
W szczególnych przypadkach, komisja może ustalić dodatkowy termin składania
wniosków.

4. Wyboru osoby otrzymującej stypendium dokonuje komisja, w skład której wchodzą Dziekan
Wydziału Nauk o Wychowaniu lub wyznaczona przez niego osoba, specjalista z Katedry
Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu
Studentów oraz Fundator. Ostateczna decyzja podejmowana jest po rozmowach z nie więcej
niż 3 osobami, których wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione najwyżej.

5. Głos każdego członka komisji ma tę samą wagę. Jeśli Fundator wcześniej zawiadomi, że nie
może uczestniczyć w pracach komisji, wybór osoby otrzymującej stypendium następuje bez
jego udziału. W takim przypadku komisja informuje Fundatora o podjętej decyzji.

6. Stypendium będzie przekazywane na rachunek bankowy wybranej osoby, począwszy od
trzeciego semestru, w kwocie 500 zł brutto przez 10 miesięcy.

7. Obsługę wypłat zapewnia Dział Finansowy UŁ.

8. Wypłata stypendium zostaje wstrzymana w przypadku, gdy wystąpi jedna z następujących
okoliczności:
a) osoba wybrana nie uzyska zaliczenia semestru trzeciego w terminie określonym
w regulaminie toku studiów lub średnia ważona ocen tej osoby w trzecim semestrze
studiów wyniesie mniej niż 4,5;
b) osoba wybrana zmieni uczelnię lub wydział,
c) osoba wybrana zrezygnuje ze studiów.

9. W razie wstrzymania wypłat, kwotę stypendium przyznaje się innej osobie, spośród tych,
które spełniły kryteria określone w pkt 3. Zasady określone w pkt 3-6 stosuje się analogicznie.

10. Jeśli w danym roku akademickim nikt nie spełni kryteriów wskazanych w ust. 2 i 3,
stypendium zostanie przyznane w latach następnych, zgodnie z powyższymi zasadami.
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11. Stypendia, o których mowa w pkt 2 lit. b, wynoszą 1000 zł brutto i zostaną przyznane 2
osobom, które napiszą prace magisterskie pod kierunkiem nauczycieli akademickich,
w szczególności wypromowanych przez Prof. Ryszarda Więckowskiego, pod warunkiem, że
prace te otrzymają oceny bardzo dobre. Fundator otrzymuje po 1 egzemplarzu nagrodzonej
pracy.

~3~

