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BSS-4711-45 /2014 Warszawa, dn. 14 lipca}}IŁ r.

Sz. P. Dyrektor ds. Studenckich
Centrum Europejskiego
Uniwersytet Warszawski
w miejscu

szarrowni państwo.

w związku z komunikatem, który pojawił się na stronie internetowej Ministerstwa

Nauki i Szkolnict:wa Wyższego uprzejmie informuję, że od dnia 1 lipca 2014 r. studenci

Uniwersytetu Warszawskiego mogą składać wnioski o przlznanie stypendium ministra za

wybitne osiągnięcia na rok akademicki 20I 4 l20I 5 .

Kwestie pr zy znaur ania tych stypendiów reguluj ą przepi sy :

. art, 173, art. I78, art. i 81, art. I84 oraz art. 187 ustawy z dniaT7 lipca2005 r. -
Prawo o szkolnicnwie wyższym (Dz. U. z20I2 r. poz. 572, zpoźn. zm,),

. tozpoTządzenia Ministra NaŃi i SzkolnictwaWyższego z dnia 1 września 20II r. w

sprawie szczegóławych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom

sĘpendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz, 1270).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ptryznawania stypendiów ministta za

wybitne osiągnięcia na rok akademicki 20I4lżOi5, wzór wniosku oraz tabęla prezentująca

Wkaz złożonych wniosków w proglamie Excel do pobrania zarieszczone zastały na stronie

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

Link do strony:

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

:I4I
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W celu usprawnienia procedury składania i rozpatrywania wniosków studentów

Ministerstwo zwtaca się z prośbą o przekazanię wraz z wnioskami tabeli w formacie xls

zawierającej dane dotyczące przekazanych wniosków o przyznanie stypendium ministra za

wybitne osiągnięcia. Przygotowaną tabelę do wypełnienia nalezy pobraó ze strony Biura

Spraw Studenckich i przesłać na adres e-mail: bsstud@adm.uw.edu.p1.

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki

201412015 vłraz z tabelą powinny zostać przekazane przez Rektora UW
do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 15 pńdziernlka2014 r. W związku z powyzszym wszystkie jednostki organizacyjne

zobowiązane są do przekazania wniosków zaopiniowanych i podpisanych przez

przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej wraz z wypełnioną tabelą w

programie Excel do Biura Spraw Studenckich UW w nieprzekraczalnym terminie do

dnia 8 naździernika 2014 r.

Z powńaniem
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