
ZARZĄDZENIE nr  10 /2022 
 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 16.11.2022r. w sprawie kryteriów otrzymania 

stypendium Rektora w Roku Akademickim 2022/2023 w WSZ „Edukacja” we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 86-95 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Dz. 

U. z 2022r.,  poz. 574 ze zm.] oraz przepisów wprowadzających ustawę Statutu Wyższej Szkoły 

Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu  zwanej dalej Uczelnią zarządza się,  co następuje: 

 

§ 1 

Stypendium Rektora może być przyznane nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku 

studiów prowadzonego na Uczelni. 

Liczba studentów na poszczególnych kierunkach studiów WSZ „Edukacja” w roku akademickim  

2022/2023 na dzień 31.10.2022r. kształtuje się następująco: 

 

Kierunek studiów 
Liczba studentów na dzień 

31.10.2022r. (bez I roku I stopnia) 

Liczba (10%) studentów, którzy 
mogą otrzymać stypendium 

Rektora 

Zarządzanie I stopnia 97 10 

Zarządzanie II stopnia 92 9 

Pedagogika I stopnia 50 5 

Pedagogika II stopnia 114 11 

Informatyka 63 6 

RAZEM 416 41 

 
 
Ranking sporządzono oddzielnie dla każdego kierunku studiów (w tym osobno dla I i II stopnia zgodnie 

z ustawową definicją Kierunku Studiów). Sposób punktowania osiągnięć określa Regulamin świadczeń 

dla studentów WSZ „Edukacja”. 

W związku z powyższym, po przeanalizowaniu złożonych wniosków i ustaleniu listy rankingowej, 

minimalne średnie ocen umożliwiające otrzymanie stypendium Rektora wynoszą: 
 

Kierunek studiów Minimalna średnia do uzyskania stypendium 
Rektora 

Zarządzanie I stopnia 4,70 
Zarządzanie II stopnia 5,06 

Pedagogika I stopnia 4,90 

Pedagogika II stopnia 5,06 

Informatyka 4,86 

 
§ 2 

Kryteria przyznania stypendium Rektora w roku akademickim 2022/2023 zostały uzgodnione w 
porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego. 

 
§ 3 

Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

 
§ 4 

Zarządzenie wraz z załącznikiem wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

…………………………………………………….                                                             ……………………………………… 
podpis przedstawiciela Uczelnianego Organu Samorządu Studenckiego                                                        podpis Rektora     

                                                        mgr inż. Ewa Pańka 



Załącznik  do Zarządzenia Rektora nr 10/2022 
 

Kryteria podziału stypendiów w semestrze zimowym 
2022/2023 

 
 

1. STYPENDIA SOCJALNE: 
 

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium 

socjalne w semestrze zimowym  2022/2023 nie może przekroczyć  1051,70 zł. Stypendia będą wypłacone w 8 

ratach. 

 

Dochód netto na 1 osobę w 
gospodarstwie domowym 

Kwota stypendium na semestr [zł] Kwota stypendium na miesiąc 
[zł] 

0 - 300,00 4500 1125 

300,01 - 700,00 4000 1000 

700,01 - 1051,70 3500 875 

 
 

2. STYPENDIA REKTORA:  składanie wniosków powyżej średniej 4,50, wypłacane w 8 
ratach lub do momentu przekroczenia okresu studiowania 12 semestrów (łącznie na 

wszystkich uczelniach) lub do momentu ukończenia studiów (jeżeli kończą się w 
trakcie roku akademickiego). 

 

Średnia ocen w roku akademickim 
2020/2021  

Kwota stypendium na semestr [zł] Kwota stypendium na miesiąc 
[zł] 

4,50 - 4,70 1100 275 

4,71 - 4,80 1352 338 

4,81 - 4,90 1652 413 

4,91 - 5,00 1852 463 

5,01 -… 2100 525 

 
 

3. STYPENDIA SPECJALNE dla osób z niepełnosprawnością, wypłacane w 8 ratach lub do 
czasu ważności orzeczenia (jeżeli kończy się w trakcie roku akademickiego 2022/2023 
lub do momentu ukończenia studiów (jeżeli kończą się w trakcie roku akademickiego): 

 

Stopień niepełnosprawności Kwota stypendium na semestr [zł] Kwota stypendium na miesiąc 
[zł] 

Lekki 1300 325 

Umiarkowany 1700 425 

Znaczny 2500 625 

 
 

 


