ZARZĄDZENIE NR 1/2022
REKTORA
WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA
w Częstochowie
z dnia 28.01.2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu pomocy materialnej dla studentów
Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie

W związku z art. 1 pkt 3 oraz art. 16 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2232 z późn.
zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. W Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania
w Częstochowie wprowadzonym zarządzeniem Rektora nr 2/2021 z dnia 24.09.2021 r.,
zwanym dalej regulaminem, w porozumieniu z Radą Samorządu Studenckiego Wyższej
Szkoły Zarządzania w Częstochowie, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 4 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia
i jednolitych studiach magisterskich,”
2) w § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu:
„4a. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 1,
wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem
że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
4b. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry
w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania
określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
4c. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez
studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w tym semestry
przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych
studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu
pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.
W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane
równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
4d. Student studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich jest
obowiązany złożyć oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że przed
rozpoczęciem studiów w Wyższej Szkole Zarządzania studiowałem/am przez …
semestrów (dotyczy wyłącznie nieukończonych przeze mnie studiów).”
4e. Student studiów drugiego stopnia jest obowiązany złożyć oświadczenie
następującej treści: „Oświadczam, że przed rozpoczęciem studiów w Wyższej Szkole
Zarządzania studiowałem/am: a) na studiach pierwszego stopnia przez … semestrów,
b) na studiach drugiego stopnia przez … semestrów (dotyczy wyłącznie
nieukończonych przeze mnie studiów drugiego stopnia).”

2. Studenci otrzymujący stypendia wydane na podstawie decyzji wydanych w semestrze
zimowym roku akademickiego 2021/2022 obowiązani są złożyć oświadczenia, o których
mowa w § 2 ust. 4d lub 4e regulaminu, w terminie do 28 lutego 2022 r.
3. Po złożeniu oświadczeń, o których mowa w ust. 2, Komisja Stypendialna wyda decyzje
o wydłużeniu okresu pobierania stypendiów, o których mowa w ust. 2, do 30 czerwca 2022
r. pod warunkiem spełniania przez studentów wymagań regulaminu w zmienionym
brzmieniu.
4. Wnioski o przyznanie świadczeń składane po 31 stycznia 2022 r. Komisja Stypendialna
rozpatruje na podstawie regulaminu w zmienionym brzmieniu.
§2
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r..
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