
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi po zaliczeniu pierwszego 
roku studiów, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym zgodnie z „Kryteriami Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego", przyznawane 
jest na wniosek studenta .  

  
Termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb do 12 października br, termin składania 
wydrukowanych podań wraz z oświadczeniem o niepobieraniu stypendium rektora na 
więcej niż jednym kierunku oraz kompletem załączników dotyczących wykazanych 
osiągnięć do dnia 13 października do godz. 14:00 W ODPOWIEDNICH  DZIEKANATACH. 

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium Rektora w roku akademickim 2015/2016? 

1.    Student wypełnia elektronicznie w USOS-web i drukuje:  

a. wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów,  

b. oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku.  

2.   Kompletuje wszystkie wymagane załączniki. 

3.   Komplet dokumentów wraz ze wszystkimi wymienionymi we wniosku 

załącznikami                 dostarcza do dziekanatu.  

4.  Sprawdza stan wniosku w USOSweb i odczytuje pocztę elektroniczną (studencki e-mail)  

  
W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane są 

na konta osobiste studentów lub doktorantów. 

Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakladce 

STYPENDIA   numer konta wpisuje się ze spacjami a nazwa banku wyświetli się 

automatycznie. Numer konta nie musi być wydrukowany na wniosku.  

  
  

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia 

pierwszego stopnia na innym wydziale Uniwersytetu Opolskiego lub w innej 

uczelni do wniosku dołączają zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej za dwa ostatnie 

semestry studiów pierwszego stopnia (licencjackich) z wyszczególnieniem ocen z 

poszczególnych przedmiotów.  
Studenci, którzy rozpoczynają studia drugiego stopnia od semestru letniego (I i II rok) podania 
składają w terminach: 

- I etap rekrutacji (do 30.01) – do dnia 15 lutego, 
- II etap rekrutacji ( od 01.02) – do dnia 15 marca, ( wypłata stypendiów w następnym miesiącu). 
  

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki, z wyjątkiem 
przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr lub pierwszy rok 
studiów rozpoczyna się od semestru letniego. W takim przypadku stypendium przyznaje się na 
semestr. 
 W przypadku studiów 1,5 rocznych na pierwszym roku studiów stypendium przyznawane jest na 
semestr letni danego roku akademickiego i semestr zimowy następnego roku akademickiego.  

  
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzymuje nie więcej niż 9,5 % studentów każdego 
kierunku studiów bez podziału na lata i  tryb studiów (stacjonarny lub niestacjonarny), z podziałem na 
stopnie studiów. Warunkiem otrzymania stypendium jest osiągnięcie średniej ocen nie niższej niż 
4,00. Minimalna średnia ocen: 4,000 zgodnie z „Kryteriami Stypendium Rektora Uniwersytetu 
Opolskiego", wymóg minimalnej średniej ocen na kierunku wiodącym nie dotyczy studentów, 
wpisujących swe osiągnięcia do osiągnięć sportowych (tzn. wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym). Jednak w razie zachowania wymogu 
minimalnej średniej ocen przez ww. studentów, dolicza się punkty za średnią ocen. 
UWAGI 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów można otrzymywać wyłącznie na 

jednym ze studiowanych kierunków i tylko na jednej uczelni.  



Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student pierwszego 

roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów 

pierwszego stopnia.  
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi: 

1) który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku 
studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu 
uzyskania tytułu zawodowego magistra jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może 
otrzymać stypendium Rektora student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem 
zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia studiuje na kolejnych studiach pierwszego stopnia; 
2)  powtarzającemu semestr lub rok akademicki, 
3)  który nie zaliczył poprzedniego roku akademickiego na studiach w UO, z wyłączeniem 

studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, 
4)   przebywającemu na urlopie od zajęć 
5)   w czasie oczekiwania na powtarzanie semestru, 
6)   w czasie zgody na przedłużenie złożenia egzaminu dyplomowego 
7)   który otrzymał karę dyscyplinarną 

 


