
Stypendium ufundowane przez  
Adama i Zofię Hulanickich 

 

Szanowni Państwo, 

W bieżącym roku studenci studiów licencjackich naszego Wydziału będą mogli  wziąć udział w 

konkursie o stypendium ufundowane przez Adama i Zofię Hulanickich. O 

jedno roczne stypendium w wysokości 6000PLN (wypłacane w równych ratach po 500 PLN w 

ciągu 12 miesięcy) mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich na Wydziale Chemii z bardzo 

dobrymi wynikami w nauce, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (pobierający stypendium 

socjalne). 

 

Kto może ubiegać się o stypendium? 

Zgodnie z par. 5 Regulaminu konkursu (pełny tekst dostępny jest pod 

adresem: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5545/M.2020.343.Zarz....): 

„Stypendium na danym kierunku studiów może otrzymać wyłącznie student będący w roku 

akademickim, na który przyznawane jest stypendium, na drugim lub trzecim roku studiów 

pierwszego stopnia, o ile spełnia łącznie następujące warunki: 1) zaliczył poprzedni rok studiów i 

uzyskał wpis na kolejny rok studiów realizowany w roku akademickim, na który przyznawane jest 

stypendium; 2) w semestrze zimowym lub semestrze letnim roku akademickiego poprzedzającego 

rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium, otrzymywał stypendium socjalne… 3) złożył 

wniosek o przyznanie stypendium w terminie i na zasadach określonych przez KJD zgodnie z § 2 pkt 

1; w przypadku złożenia wniosku posiadającego braki formalne – uzupełnił je w wyznaczonym przez 

komisję terminie.” 

 

Jakimi kryteriami kieruje się komisja konkursowa?   

Zgodnie z par. 6 Regulaminu, stypendium przyznawane jest na podstawie dwóch kryteriów:  

„1) kryterium podstawowe stanowi średnia ocen studenta za rok studiów uzyskana na kierunku 

studiów, na którym student ubiega się o przyznanie stypendium; średnią ocen oblicza się zgodnie z 

Regulaminem Studiów;  

2) kryterium dodatkowe stanowi aktywność i plany naukowe studenta, w szczególności uwzględnia 

się: członkostwo w kołach naukowych, uczestnictwo w stażach naukowych, projektach badawczych, 

konferencjach, seminariach naukowych, otrzymane nagrody i wyróżnienia, opis planów naukowych 

lub planowanych działań związanych z podnoszeniem własnych kompetencji i umiejętności; za 

kryterium dodatkowe student może otrzymać od 0 do 10 punktów.”. 

 

Wnioski o stypendium 

/dostępne na stronie: http://www.chem.uw.edu.pl/studenci/sprawy-socjalne-stypendia/ 

Wypełniony i podpisany wniosek z załącznikami w formie papierowej należy składać  

do Dziekanatu Studenckiego Wydziału Chemii UW (Joanna Keller-Perz) lub przesłać zeskanowany  

na adres e-mail: jkperz@chem.uw.edu.pl  bądź wysłać na adres:  

Wydział Chemii UW, Dziekanat Studencki, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa z dopiskiem  

na kopercie „Wniosek o stypendium Hulanickich” .  

 

Wnioski można składać do 10 grudnia 2021 r. 
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