
REGULAMIN 

określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów 
w ramach Programu Stypendialnego „Studia Wschodnie” realizowanego 

w Studium Europy Wschodniej na Wydziale Orientalistycznym 
 Uniwersytetu Warszawskiego 

§ 1 
Zasady ogólne 

1. 1Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania 
stypendiów za wyniki w nauce uczestnikom studiów z krajów Europy Wschodniej, 
Bałkanów nienależących do Unii Europejskiej, Kaukazu i Azji Środkowej, w ramach 
Programu Stypendialnego „Studia Wschodnie” Uniwersytetu Warszawskiego, 
zwanego dalej „Programem Stypendialnym” realizowanym w Studium Europy 
Wschodniej, na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego 
dalej „Jednostką”. 

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, finansowane są przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy. 

3. Stypendia przyznawane są w trybie otwartej rekrutacji uregulowanej 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

4. 2Informacje o terminach i ogólnych zasadach rekrutacji do Programu 
Stypendialnego, liczbę stypendiów w danym roku (nie więcej niż 40), spis 
wymaganych dokumentów oraz wzór Kwestionariusza kandydata (załącznik nr 1) 
zawarte są w Folderze Programu, zwanego dalej „Folderem”. Folder jest corocznie 
ogłaszany na stronie internetowej Jednostki.  

5. 3Studia w ramach Programu Stypendialnego trwają dwa lata (cztery 
semestry), i stanowią regularne, dzienne studia drugiego stopnia. Stypendium za 
wyniki w nauce, zwane dalej Stypendium, jest wypłacane w ciągu pierwszego roku 
akademickiego przez dziewięć miesięcy z możliwością przedłużenia wypłaty na drugi 
rok akademicki przez kolejne dziewięć miesięcy, po zaliczeniu pierwszego roku. 

5a. 4Podstawę wypłaty stypendium w pierwszym semestrze studiów stanowi 
ocena Komisji Kwalifikacyjnej (zgodnie z § 5). Wypłata stypendium w kolejnych 
semestrach studiów uwarunkowana jest ich sukcesywnym zaliczaniem. 

6. Wysokość stypendium wynosi 1 500,00 zł miesięcznie. 

7. Stypendium jest wypłacane na rachunek bankowy stypendysty do dnia 
10 każdego miesiąca na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Jednostką 
reprezentowaną przez Kierownika Jednostki a stypendystą.  

8. Po spełnieniu warunków określonych szczegółowo w umowie ze 
stypendystą, możliwe  będzie  przedłużenie  stypendium  maksymalnie o jeden 
miesiąc na pierwszym i drugim roku studiów.  

9. Stypendium wypłacane jest wyłącznie stypendystom przebywającym na 
terytorium RP i niepobierającym nauki i świadczeń stypendialnych w innej polskiej 

                                            
1 W brzmieniu ustalony przez § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1. 
2 W brzmieniu ustalony przez § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1. 
3 W brzmieniu ustalony przez § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1. 
4 Dodany przez § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1. 



uczelni.  

§ 2 
Komisja kwalifikacyjna 

1. Kierownik Jednostki powołuje corocznie dziesięcioosobową Komisję 
kwalifikacyjną zwaną dalej „Komisją”, w skład której wchodzą pracownicy naukowo-
dydaktyczni i naukowi uczelni. Członkowie Komisji spośród siebie wybierają 
Przewodniczącego Komisji, zatwierdzanego przez Kierownika Jednostki.  

2. Kwalifikacja do Programu Stypendialnego przeprowadzana jest przez 
Komisję w  składzie co najmniej trzyosobowym – członkowie Komisji dzielą się na 
Komisje wyjazdowe, które przeprowadzają kwalifikacje w poszczególnych krajach 
regionu. 

3. Przewodniczący Komisji wybiera Przewodniczących Komisji wyjazdowych, 
zatwierdzanych przez Kierownika Jednostki. 

§ 3 
Rekrutacja do Programu Stypendialnego 

1. Stypendia w ramach Programu Stypendialnego przeznaczone są dla 
osób, które ukończyły studia wyższe drugiego stopnia – magisterskie lub 
równorzędne w krajach pochodzenia. 

2. Kandydaci do Programu Stypendialnego zobowiązani są złożyć komplet 
dokumentów zgodnie z wymogami zamieszczonymi w Folderze, na internetowej 
stronie Jednostki.  

3. Wnioski niekompletne zostaną zwrócone kandydatom w celu uzupełnienia, 
w terminie zamieszczonym w Folderze. 

4. Do programu Stypendialnego przyjmowani są kandydaci w wieku do 30 lat 
(w roku ubiegania się o przyjęcie na studia). 

5. Kandydaci ze słabszą znajomością języka polskiego, bądź angielskiego, 
którzy osiągnęli bardzo wysokie oceny w trakcie postępowania kwalifikacyjnego 
zostaną zakwalifikowani warunkowo do Programu, pod warunkiem uzupełnienia 
znajomości języka i zaliczenia egzaminu poprawkowego (najdalej w drugiej połowie 
listopada danego roku). 

§ 4 
Kwalifikacja do Programu Stypendialnego  

1. Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów do Programu 
Stypendialnego na podstawie trzyetapowej kwalifikacji: 
1) Etap I: analiza przedłożonych dokumentów będąca podstawą kwalifikacji 

kandydatów do drugiego etapu; 
2) Etap II: test pisemny ze znajomości zagadnień najnowszej historii 

i współczesności regionu Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Bałkanów, 
Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej; 

3) Etap III: rozmowy kwalifikacyjne. 

2. Etapy II i III kwalifikacji odbywają się na terenie placówek 
dyplomatycznych RP lub w wyjątkowych wypadkach na terenie Polski. 

3. Decyzje Komisji o zakwalifikowaniu kandydatów podejmowane są zwykłą 
większością głosów. Wzór Protokołu Komisji (załącznik nr 2). 



4. Komisja sporządza listy rankingowe kandydatów (lista przyjętych, lista 
nieprzyjętych i lista rezerwowa), zatwierdzone przez Przewodniczącego Komisji, 
które zamieszczane są na stronie internetowej Jednostki. 

5. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Kierownika Jednostki, które 
należy złożyć w terminie siedmiu dni roboczych od dnia ogłoszenia listy rankingowej 
kandydatów do Programu. 

§ 55 
Kryteria oceny kandydatów 

Komisja ustala ranking kandydatów do Programu biorąc pod uwagę sumę 
punktów w następujących kryteriach: 

1) poziom znajomości języka polskiego: od 0 do 7 punktów; 

2) poziom znajomości języka angielskiego: od 0-5 punktów; 

3) wynik testu pisemnego z dziedziny historii regionu Europy Wschodniej, Azji 
Środkowej i Kaukazu: od 0 do 10 punktów; 

4) znajomość zagadnień najnowszej historii i współczesności regionu Europy 
Wschodniej: od 0 do 10 punktów; 

5) dotychczasowy przebieg kształcenia w kraju pochodzenia – oceny ze studiów 
i ocena pracy magisterskiej oraz inne osiągnięcia (np. udział w konferencjach, 
publikacje, działalność publiczna i społeczna itp.) od 0 do 7 punktów; 

6) motywacja ubiegania się o stypendium, plany po ukończeniu Studiów 
Wschodnich i wykorzystania zdobytej wiedzy w krajach pochodzenia: od 0 do 5 
punktów. 

§ 6 
Wypłata Stypendium 

1. Kierownik Jednostki zawiera umowę ze stypendystą przyjętym do 
Programu Stypendialnego do siedmiu dni od dnia przyjazdu stypendysty do Polski  
(załącznik nr 3). 

2. Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy, o której mowa 
w ust.1 pomiędzy Jednostką reprezentowaną przez Kierownika Jednostki, 
a stypendystą. 

3. Umowa zawierana jest na cały okres studiów. 

4. Umowa określa zasady i warunki wypłacania stypendium oraz prawa 
i obowiązki stron. 

                                            
5 W brzmieniu ustalony przez § 1 ust. 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w przypisie 1. 



 

§ 7 
Zawieszenie, wstrzymanie, pozbawienie prawa do otrzymania Stypendium 

1. W przypadku rezygnacji stypendysty z udziału w Programie 
Stypendialnym, stypendysta składa oświadczenie o rezygnacji ze stypendium 
(załącznik nr 4). Złożenie oświadczenia powoduje rozwiązanie umowy, o której 
mowa w § 6 i utratę prawa do pobierania stypendium.  

2. Kierownik Jednostki uchyla decyzję o przyznaniu stypendium na wniosek 
stypendysty, co skutkuje rozwiązaniem umowy, o której mowa w § 6 i utratę prawa 
do pobierania stypendium. 

3. Wypłata stypendium może zostać wstrzymana w przypadku naruszenia 
przez stypendystę zasad Regulaminu lub postanowień umowy, o której mowa w § 6. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Jednostki. Jeżeli postępowanie 
wyjaśniające oczyści stypendystę z zarzutów – wypłata stypendium zostanie 
wznowiona, a zaległe stypendium wypłacone w danym roku budżetowym. Jeżeli 
zarzuty zostaną potwierdzone – Kierownik Jednostki wydaje decyzję o pozbawieniu 
stypendysty prawa do otrzymywania stypendium. Wydanie decyzji, o której mowa, 
powoduje rozwiązanie umowy, i utratę prawa do korzystania ze stypendium 
(wszystkich jego elementów).  

4. Zaprzestanie wypłaty stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

 

§ 8 
Wynik Programu 

Stypendysta, który zaliczy poszczególne semestry oraz przygotuje i obroni 
pracę magisterską – otrzymuje Dyplom ukończenia dwuletnich uzupełniających 
Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego.  
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