REKTOR
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

ZARZĄDZENIE NR 35/2018
z dnia 20 września 2018 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Samorządu Studentów UMFC
z dnia 14 września 2018 roku zarządza się co następuje.
§ 1.
Wprowadza się zmiany do treści Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wprowadzonego Zarządzeniem nr 38/2017 z dnia 2
października 2017 roku (dalej jako ,,Regulamin”), w następujący sposób:
1. W § 4 Regulaminu dodaje się ust. 9 o treści: ,,Student pobierający świadczenia, o których
mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia właściwego organu orzekającego Uczelni o okolicznościach powodujących utratę prawa
do tych świadczeń.”
2. Zmienia się § 10 ust. 6 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: ,,Przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków, każdy członek Komisji musi podpisać oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych studentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie”.
3. W § 16 Regulaminu dodaje się ust. 3 o treści: ,,Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest dostarczyć odpowiednio udokumentowany wniosek do
Działu Nauczania w terminie do dnia 12 października, przy czym termin ten może zostać
wydłużony przez Rektora maksymalnie do 7 dni.”
4. W § 20 Regulaminu wykreśla się ust. 3, 4 oraz 5.
5. Zmienia się § 26 ust. 2 Regulaminu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: ,,Stypendium
rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok
studiów wysoką średnią ocen lub w poprzednim roku studiów uzyskał wybitne osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub sportowe”.
6. Zmienia się § 26 ust. 3 Regulaminu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
,,Postanowienia § 28 ust. 6 stosuje się odpowiednio do wniosków o przyznanie stypendium

Rektora dla najlepszych studentów ze względu na wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne
lub sportowe.”
7. Zmienia się § 27 ust. 3 Regulaminu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: ,,Student
ubiegający się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów zobowiązany jest
dostarczyć odpowiednio udokumentowany wniosek do Działu Nauczania w terminie do dnia
12 października, przy czym termin ten może zostać wydłużony przez Rektora maksymalnie
do 7 dni.”
8. Zmienia się § 28 ust. 3 Regulaminu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: ,,Stypendium
Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na podstawie punktacji stanowiącej
sumę punktów przyznanych za średnią ocen obliczoną zgodnie z § 29 oraz punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe ustalone zgodnie z ust. 8, przy czym liczba punktów za średnią ocen jest równa wysokości tej średniej.”
9. W § 28 Regulaminu dodaje się ust. 8 o treści: ,,Student ubiegający się o stypendium Rektora
dla najlepszych studentów ze względu na wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
sportowe przedstawia maksymalnie 4 osiągnięcia, które podlegają ocenie zgodnie z zasadami punktacji określonymi w Załączniku nr 8 do niniejszego Regulaminu. Przedstawiane
przez studenta osiągnięcia winny być należycie udokumentowane.”
10. W § 28 Regulaminu dodaje się ust. 9 o treści: ,,W oparciu o punktację ustaloną zgodnie z §
28 ust. 3 tworzone jest zestawienie stypendialne studentów, na podstawie którego wyłania
się studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów.”
11. Zmienia się brzmienie Załączników 1 – 4 do Regulaminu w ten sposób, że otrzymują one
brzmienie zgodne odpowiednio z treścią Załączników 1 – 4 do niniejszego Zarządzenia.
§2
Do Regulaminu dodaje się Załącznik nr 8 o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prof. dr hab. Klaudiusz Baran
Rektor
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