
Tryb ubiegania się o stypendium ministra na rok akademicki 2019/20  

dla studentów 

Szczegółowe kryteria, tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra określa 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r.  

w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów  

i wybitnych młodych naukowców. 

http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/stypendia_ministra_2019.pdf 

Student ubiegający się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe  

lub artystyczne związane ze studiami lub za znaczące osiągnięcia sportowe, przedstawia rektorowi swoją 

kandydaturę do stypendium za pośrednictwem dziekana składając na swoim wydziale wniosek stypendialny 

wraz dokumentacją, w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2019 r.  

  Wykaz osób wraz z adresami mailowymi odpowiedzialnych za przyjęcie wniosków studenta wraz  

z wymaganą dokumentacją w formie dokumentów elektronicznych na poszczególnych wydziałach: 

1. Wydział Humanistyczny  

 Część sosnowiecka dawnego Wydz. Filologicznego  

- Żaneta Kuwak-Nawrot - zaneta.kuwak-nawrot@us.edu.pl 

 Część katowicka dawnego Wydz. Filologicznego 

- Mariola Stawarz - mariola.stawarz@us.edu.pl 

 Kierunki dawnego Wydz. Nauk Społecznych   

- Marzena Bochnak – marzena.bochnak@us.edu.pl 

 

2. Wydział Nauk Przyrodniczych  

 Kierunki dawnego Wydziału Nauk o Ziemi 

- Katarzyna Wojdat - katarzyna.wojdat@us.edu.pl 

 Kierunki dawnego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 

- Elżbieta Ulbrich – elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl 

  

3. Wydział Nauk Społecznych  

 Kierunki dawnego Wydz. Nauk Społecznych 

- Beata Kalisz – beata.kalisz@us.edu.pl 

- Agnieszka Frankiewicz – agnieszka.frankiewicz@us.edu.pl 

 Kierunki dawnego Wydz. Pedagogiki i Psychologii 

- Janina Strzałkowska – janina.strzalkowska@us.edu.pl 

- Agnieszka Urbańczyk – agnieszka.urbanczyk@us.edu.pl 

 

4. Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych  

 dla kierunków: informatyka, inżynieria biomedyczna, mechatronika 

- Marta Brysz-Michalska - marta.michalska@us.edu.pl 

- Justyna Śpiewakowska - justyna.spiewakowska@us.edu.pl 

 dla pozostałych kierunków dawnego Wydz. Mat-Fiz-Chem 

- Grażyna Wdowiak Czakańska - grazyna.wdowiak-czakanska@us.edu.pl 

 

5. Wydział Prawa i Administracji - Agnieszka Cichoń - agnieszka.cichon@us.edu.pl 
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6. Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji   

 dla kierunków dawnego W. Artystycznego - Daria Krzywoń - daria.krzywon@us.edu.pl 

 dla kierunków dawnego Wydz. Etnologii i Nauk o Edukacji – Patrycja Dudek-Trombik - 

patrycja.dudek@us.edu.pl 

 

7. Wydział Teologiczny – Ewa Kostkiewicz - ewa.kostkiewicz@us.edu.pl 

 

8. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego – Patrycja Knapek – patrycja.knapek@us.edu.pl 

 

 

9. Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych  

- Emilia Mielaniuk - ism@us.edu.pl 

 

W celu uzyskania dokładnej wiedzy na temat rodzajów znaczących osiągnięć, sposobu ich 

dokumentowania, wzoru wniosku, oświadczenia, edytora prawidłowych opisów osiągnięć, należy zapoznać 

się z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-

znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020 

1. Przedstawiając swoją kandydaturę do stypendium ministra student przesyła na wskazany adres 

pracownika dziekanatu następujące dokumenty w formie elektronicznej:  

 

a) wniosek stypendialny - wg wzoru (SdS 2019 (2) - (formularz aktywny)  

 - plik w formacie docx oraz dodatkowo wniosek w formie papierowej (gdzie potwierdza 

zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową) 

- w celu prawidłowego wypełnienia wniosku należy skorzystać z generatora  

   opisów osiągnięć do wniosku (SdS 2019 (5), 

     

prawidłowa nazwa pliku wniosku  – „wniosek stypmin US_ nazwisko i imię.DOCX”          

(bez polskich znaków) 

             np. – wniosek stypmin US_ Dąbrowski Adam.DOCX 
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Wzór wypełnienia części A wniosku 

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta 

za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe 

na rok akademicki …. 

 

CZĘŚĆ A – DANE WNIOSKODAWCY  
 

Nazwa podmiotu (uczelni) Uniwersytet Śląski 

Adres (uczelni) 

 

ul. Bankowa 12 

40-007 Katowice 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) /USKat/Skrytka ESP 

Numer telefonu 32 359 2046 

Adres strony internetowej www.us.edu.pl 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 634-019-71-34 

Numer identyfikacyjny REGON 00000134700000 

Kierownik podmiotu  

(imię i nazwisko, stanowisko, adres email) 

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 

Rektor 

rektor@us.edu.pl 

Numer identyfikacyjny wniosku w systemie teleinformatycznym, o 

którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i 

wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658) 

Nie dotyczy 

 

b) podpisane oświadczenie  - wg wzoru (SdS 2019 (6) – plik formacie pdf  

- nazwa pliku - wniosek stypmin US_ nazwisko i imię - oświadczenie.PDF 

 

c) dokumentację osiągnięć – plik w formacie pdf  zawierający skany osiągnięć z opisaniem 

którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np.”1a …” 

- nazwa pliku – wniosek stypmin US_nazwisko i imię- załączniki.PDF 

 

2. Dziekan dokonuje oceny merytorycznej osiągnięć studenta oraz prawidłowości złożonej 

dokumentacji, sporządza w tej sprawie odpowiednią opinię, którą przekazuje rektorowi wraz  

z plikami dokumentów elektronicznych oraz wersją papierową wniosku studenta do 9 października 

2019 r.  

 

3. Dziekan dokonując merytorycznej oceny osiągnięć studenta oraz prawidłowości dokumentacji może 

wydać opinię negatywną, jeśli wskazane przez studenta osiągnięcia nie mają rangi osiągnięć 



znaczących zgodne z katalogiem określonym w cyt. Rozporządzeniu, bądź nie są związane  

z kierunkiem studiów studenta. 

 

4. Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rektor jest wyłącznym wnioskodawcą  

do ministra. 

 

5. Przesłane wnioski stypendialne wypełnione w edytorze tekstowym (DOCX) po sprawdzeniu  

pod względem formalnym zostaną przed wysłaniem do ministerstwa zapisane w formacie PDF.  

Rektor w terminie do 25 października 2019 r. drogą elektroniczną przesyła wnioski do MNiSW. 

 

 

 


