Regulamin przyznawania stypendium
obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 .
§1.
1.Zgodnie z intencją fundatora stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest absolwentom
szkół średnich, którzy uzyskali na świadectwie dojrzałości wysokie oceny, wyróżnili się
szczególnymi osiągnięciami w wybranych dziedzinach wiedzy i/lub działalnością społeczną
oraz rozpoczną naukę w systemie dziennym na studiach wyższych.
2. Stypendium ma ułatwić rozpoczęcie i kontynuowanie studiów dziennych na uczelni
państwowej osobom, które z powodów finansowych mogą mieć utrudnione kontynuowanie
swojej edukacji.
3. Kandydatów do stypendiów typują dyrektorzy szkół średnich po uzyskaniu opinii wychowawcy
klasy lub nauczyciela przedmiotu. Zarząd Fundacji może także zaakceptować kandydatury
złożone indywidualnie przez maturzystów.
4. Stypendystów wybiera Zarząd Fundacji, a akceptuje Rada Fundacji "Absolwent" .
5. Od decyzji dotyczącej przyznania stypendium nie przysługuje prawo odwołania.

§2.
1. Stypendium przyznawane jest na okres 3 lat i wypłacane będzie przez 10 miesięcy roku
akademickiego.
2. Wysokość stypendium ustala Zarząd Fundacji, a akceptuje Rada Fundacji "Absolwent".
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada i Zarząd Fundacji może przyznać
stypendium na dalsze lata nauki.
4. Warunkiem uzyskania stypendium w I semestrze jest przedstawienie zaświadczenia
o przyjęciu na pierwszy rok studiów.
5. Stypendysta jest zobowiązany po zakończeniu każdego semestru do przedłożenia
dokumentów informujących o przebiegu nauki.
6. Stypendysta zobowiązany jest brać udział w spotkaniach integracyjnych i warsztatach
rozwojowych organizowanych przez Fundację „Absolwent” dla stypendystów Fundacji.
7. W przypadku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie stypendysta zobowiązany jest do
przedłożenia nowych dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów na
osobę w rodzinie.
8. Zarządowi Fundacji przysługuje prawo zmiany decyzji o przyznaniu stypendium
i zaprzestania dalszej wypłaty w przypadku, gdy stypendysta nie spełnia warunków
przyznania stypendium, a w szczególności:
- przerwał naukę, nie zaliczył semestru lub roku akademickiego,
- popełnił czyn powodujący wszczęcie postępowania karnego,
- osiągnął dochody przekraczający ustalony limit.
9. Zarząd Fundacji ma prawo zawiesić wypłatę stypendiów w wypadku szczególnie trudnej
sytuacji finansowej Fundacji, jednak nie dłużej niż w sumie 6 miesięcy w roku.

§3.
1. Stypendysta otrzymuje egzemplarz umowy oraz regulamin, zawierające warunki wypłacania
stypendium, prawa i obowiązki stypendysty.
2. Stypendium wpłacane jest wyłącznie na rachunek bankowy w ratach miesięcznych - zgodnie
z warunkami umowy stypendialnej.

