
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 lipca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w ramach 

programu  „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) – wersja ujednolicona 

przez Dział Organizacyjny – stan na dzień 1 lipca 2021 r.  z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych:  

 

- zarządzeniem Nr 101/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2021 r.  

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

21 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” w 

ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 95/2020 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 21 lipca 2020 

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025”  

w ramach programu 

 „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 4, art. 91 ust. 2 pkt 

1 oraz art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1.1. Wprowadza się Regulamin Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” 

stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Regulamin Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” określa zasady i kryteria 

przyznawania stypendiów finansowanych ze środków przeznaczonych na realizację 

projektu Uniwersytetu Wrocławskiego w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” (IDUB).  

3. Stypendia mają wspierać rozwój kompetencji naukowo-badawczych studentów 

poprzez ich udział w pracach studenckich kół naukowych oraz w badaniach  

prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, realizujących zadania  

w zakresie wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych.  

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. studenckich. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisana. 

 

 

 

 

  

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik  
        do zarządzenia Nr 95/2020 
        z dnia 21 lipca 2020 r. 
 

 

 

 

Regulaminu  
Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025” 

 

§ 1 

1. Stypendia mogą otrzymać studenci wszystkich kierunków pierwszego roku 

stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów 

magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie, którzy w roku zdania egzaminu 

maturalnego zostali przyjęci na pierwszy rok studiów jako: 

1) medaliści, laureaci i finaliści olimpiad; 

2) kandydaci z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji.   

1a. Stypendia mają wspierać rozwój kompetencji naukowo-badawczych studentów 

poprzez ich udział w pracach studenckich kół naukowych oraz w badaniach 

prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, realizujących 

zadania w zakresie wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych. 

2. Na stypendia przeznacza się kwotę 1 miliona zł rocznie w każdym roku 

akademickim w latach 2020 – 2025. 

3. Wysokość stypendium ustalana jest na każdy kolejny rok akademicki zgodnie  

z zasadami określonymi w § 5 ust. 3. 

4. Liczba stypendiów wynosi sto, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2. Jeżeli liczba wniosków 

spełniających kryteria jest niższa od stu, dopuszcza się możliwość przyznania 

mniejszej liczby stypendiów, a niewykorzystane środki rozdziela się pomiędzy 

pozostałych stypendystów.   

5. Informacja o możliwości ubiegania się o stypendium oraz warunkach  i kryteriach 

przyznawania stypendium umieszczana jest na stronie internetowej Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz w informatorze o studiach prowadzonych w Uniwersytecie 

Wrocławskim przeznaczonym dla kandydatów na studia pierwszego stopnia  

i jednolite studia magisterskie. 

 

§ 2 

1. O stypendium mogą ubiegać się studenci wszystkich kierunków pierwszego roku 

stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów 

magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie, którzy zostali przyjęci na pierwszy 

rok studiów w roku zdania egzaminu maturalnego, przy czym:  

1) przyjętym na I rok studiów medalistom olimpiad międzynarodowych oraz 

laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego stypendia 

są przyznawane na okres 10 miesięcy i wypłacane od października do lipca 

(stypendium za październik i listopad jest wypłacane w listopadzie). 

Warunkiem wypłacania stypendium w semestrze letnim jest zaliczenie 

przedmiotów wymaganych programem pierwszego semestru studiów; 

2) osobom przyjętym na I rok studiów z najwyższym wynikiem w procesie 

rekrutacji stypendia są przyznawane na okres 10 miesięcy i wypłacane  od marca 

do lipca w 5 ratach, w kwocie odpowiadającej dwukrotności miesięcznej wysokości 

stypendium, po zaliczeniu przedmiotów wymaganych programem pierwszego 

semestru studiów. 

2. W okresie pobierania stypendium student może studiować tylko w Uniwersytecie 

Wrocławskim. 

3. Student studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów w Uniwersytecie 

Wrocławskim może złożyć tylko jeden wniosek o stypendium „Młody Badacz 2020-

2025”. 



 

 

 

§ 3 

1. Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie Wniosku o Stypendium „Młody 

Badacz 2020-2025” wraz z wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku określa 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

2. Student ubiegający się o stypendium składa wniosek wraz z wymaganymi 

załącznikami w Biurze Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 

poprzez aplikację elektroniczną udostępnioną na poszczególnych wydziałach.  

3. Szczegółowe informacje o trybie i terminach składania wniosków, o których mowa 

w ust. 1, ogłasza Rektor, w formie komunikatu, na stronie internetowej 

Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie do dnia 1 października danego roku 

akademickiego. 

4. Biuro Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza sporządza listę 

studentów ubiegających się o stypendium i przekazuje ją wraz z wnioskami 

Zespołowi ds. Grantów i Stypendiów Młody Badacz 2020 – 2025. 

 

§ 4 

1. Wnioski rozpatruje Zespół ds. Grantów i Stypendiów Młody Badacz 2020 – 2025, 

zwany dalej Zespołem, powoływany przez Rektora na okres kadencji Rektora, na 

wniosek Pełnomocnika Rektora ds. projektu IDUB.  

2. Przewodniczącego Zespołu powołuje Rektor spośród osób wchodzących w skład 

Zespołu, po zasięgnięciu opinii członków Zespołu.  

3. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciel Samorządu Studentów.  

4. Sekretarzem Zespołu jest Kierownik Biura Projektu Inicjatywa Doskonałości – 

Uczelnia Badawcza. 

5. Zespół sporządza listę rankingową wnioskodawców, zgodnie z następującymi  

zasadami: 

1) indywidualni medaliści międzynarodowych olimpiad przedmiotowych 

(wymienionych w Załączniku Nr 2 do Regulaminu) otrzymują 500 

punktów; 

2) laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego (wymienionych 
w Załączniku Nr 3 do Regulaminu) otrzymują 300 punktów; 

3) finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego (wymienionych 

w Załączniku Nr 3 do Regulaminu) otrzymują 200 punktów; 

4) pozostali kandydaci otrzymują liczbę punktów wyliczoną według wzoru: 

 

    
  

     
, 

 

gdzie PR to liczba punktów rekrutacyjnych kandydata uzyskana na 

podstawie wyników pisemnych egzaminów maturalnych, a PKmax to 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji 

na dany kierunek studiów na podstawie wyników pisemnych egzaminów 

maturalnych. 

 

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych lub konkursów 

ogólnopolskich nieuwzględnionych w Załączniku Nr 3 otrzymują liczbę 

punktów wyliczoną według powyższego wzoru na podstawie ich wyników 

maturalnych. 
Wartości określone powyżej w punktach 1,2,3 i 4 nie są sumowane. 

 

 

§ 5 

1. Stypendia rozdziela się w następujący sposób: 

1) po dwa stypendia dla najlepszych wnioskodawców z każdego wydziału 

Uniwersytetu Wrocławskiego; 



 

 

2) pozostałe stypendia przyznawane są wg wspólnej listy rankingowej 

niezależnie od tego, na jakim wydziale studiuje wnioskodawca.  

2. Jeśli na ostatnim miejscu rankingu (w obrębie danego wydziału lub na liście 

wspólnej) znajduje się więcej niż jedna osoba z tym samym wynikiem, wówczas: 

1) jeżeli mają one 200 punktów lub więcej, stypendium otrzymują wszystkie 

osoby o tej samej liczbie punktów; 

2) jeżeli mają one 100 punktów lub mniej, stosuje się wobec nich dodatkowe 

kryterium - obliczany jest dla nich wynik dodatkowy według wzoru 

określonego w § 4 ust. 5 pkt 4, w którym wyniki egzaminów maturalnych z 

przedmiotów uwzględnionych w obliczaniu punktów rekrutacyjnych, 

wyrażone w procentach, zastępuje się ich wartością centylową przyjętą dla 

danego przedmiotu. Jeżeli zastosowanie dodatkowego kryterium nie 

przyniesie rozstrzygnięcia, stypendium otrzymują wszyscy wnioskodawcy, 

których punktacja i punktacja dodatkowa są identyczne; 

3) jeśli w wyniku działań opisanych w pkt. 1 i 2 liczba wnioskodawców 

spełniających kryteria jest większa niż sto wówczas zwiększa się 

odpowiednio liczbę stypendiów. 

3. Zespół oblicza kwotę bazową stypendium, według wzoru:  

 

KB = (1 000 000)/(2*OM+1,5*O+M) 

 

gdzie KB oznacza kwotę bazową, OM jest liczbą medalistów międzynarodowych 

olimpiad przedmiotowych, O jest liczbą laureatów i finalistów olimpiad 

przedmiotowych, M jest liczbą maturzystów, którym przyznano stypendium. 

Zespół przyznaje stypendium w wysokości: 

1) medaliści międzynarodowych olimpiad przedmiotowych: 2 * KB; 

2) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego: 1,5 * KB; 

3) pozostali kandydaci: KB. 

4. Z prac Zespołu sporządza się protokół, który po podpisaniu przez 

przewodniczącego i sekretarza Zespołu jest ogłaszany na stronie internetowej 

Uniwersytetu Wrocławskiego, z uwzględnieniem zasad ochrony danych 

osobowych. 

5. Zespół przekazuje Rektorowi listę rankingową zawierającą propozycje wysokości 

przyznanych stypendiów. 

6. Rektor zatwierdza listę stypendystów i podaje wyniki do publicznej wiadomości z 

uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych. 

7. Przyznanie stypendium oraz odmowa jego przyznania następują w drodze decyzji 

administracyjnej. 

 

§ 6 

1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku: 

1) niezaliczenia jednego lub więcej przedmiotów w pierwszym semestrze studiów; 

2) skreślenia z listy studentów w roku akademickim, w którym wypłacane jest 

stypendium;  

3) zawieszenia stypendysty w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem 

komisji dyscyplinarnej; 

4) naruszenia zasad określonych w Regulaminie Stypendium „Młody Badacz 2020 

– 2025”, w szczególności podania we wniosku nieprawdziwych danych. 

2. Rektor może zawiesić wypłacanie stypendium na czas postępowania 

dyscyplinarnego wobec stypendysty. Wypłacanie stypendium może być 

wznowione i zaległe raty wypłacone, jeżeli komisja dyscyplinarna nie potwierdzi 

zarzutów w stosunku do stypendysty. 

 

 

 
 



 

 

Załącznik Nr 1  

do Regulaminu 

 

W N I O S E K 

o stypendium „Młody Badacz 2020-2025” 

A. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 
 

A1. Imię i nazwisko  

 A2. 
Rok uzyskania świadectwa 

maturalnego 

 

A3. Wydział  

 A4. Kierunek studiów  

 A5. Numer albumu  

 A6. Adres zamieszkania  

 A7. Telefon kontaktowy, e-mail  

 

B. PODSTAWA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM *) 
 

B1. 
Indywidualny medalista 

międzynarodowej olimpiady 

przedmiotowej 
Nazwa olimpiady Liczba punktów 

B2. 
Laureat olimpiady 

przedmiotowych 

stopnia centralnego 
Nazwa olimpiady 

Liczba 

punktów 

B3. 
Finalista olimpiady 

przedmiotowych stopnia 

centralnego 
Nazwa olimpiady 

Liczba 

punktów 

B4. Wysoki wynik w rekrutacji 

Liczba punktów 

uzyskanych w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

C. Skan dokumentu potwierdzającego podstawę do ubiegania się o stypendium 

(świadectwo maturalne lub zaświadczenie o wyniku olimpiady przedmiotowej) 

 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

Oświadczam, że znane mi są warunki określone w Regulaminie Stypendium „Młody 

Badacz 2020-2025” oraz zasady jego realizacji. 

Wrocław, dn.   

................................................. 

(podpis) 

 

*) można wskazać tylko jedną możliwość  



 

 

 

 

WYPEŁNIA ZESPÓŁ: 

 

 

1. Liczba punktów  

2. 
Miejsce na liście 
rankingowej 

 

3. 
Stypendium 
przyznane/nieprzyznane 

 

4. Uwagi dodatkowe  

 

 

 

 

 

Podpisy członków Zespołu: 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

 

 

 

 
Wrocław, dn. ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Załącznik Nr 2 
do Regulaminu  
 

 

 

 

 

 
Olimpiady międzynarodowe uwzględniane w ocenie wniosków aplikacyjnych 

o stypendium 
 

1. Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna IMO 

2. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna IPhO 

3. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna IChO 

4. Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna IOI 

5. Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna IBO 

6. Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna IPO 

7. Międzynarodowa Olimpiada Astronomiczna IAO 

8. Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna IGEO 

9. Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna IOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Załącznik Nr 3 
do Regulaminu  
 

 

 

Olimpiady stopnia centralnego uwzględniane w ocenie wniosków 

aplikacyjnych o stypendium 

 

 

1.   Olimpiada Artystyczna – sekcja muzyki– sekcja muzyki lub plastyki 

      – sekcja plastyki 

2. Olimpiada Biologiczna 

3. Olimpiada Chemiczna 

4. Olimpiada Filozoficzna 

5. Olimpiada Fizyczna 

6. Olimpiada Geograficzna 

7. Olimpiada Historyczna 

8. Olimpiada Informatyczna 

9. Olimpiada Języka Angielskiego 

10. Olimpiada Języka Francuskiego 

11. Olimpiada Języka Łacińskiego 

12. Olimpiada Języka Niemieckiego 

13. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 

14. Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 

15. Olimpiada Matematyczna 

16. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym  
 

 

 


