
Regulamin 
Stypendium im. Justyny Moniuszko 
Edycja IV (semestr letni 2011/2012) 

 
§1. Stypendium zostało ufundowane przez Engineering Design Center (zwanego dalej 

Fundatorem), organizacji utworzonej wspólnie przez General Electric oraz Instytut 
Lotnictwa, dla upamiętnienia postaci Justyny Moniuszko, studentki Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, tragicznie zmarłej w 
katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.  

 
§2. Celem stypendium naukowego jest wsparcie finansowe najbardziej uzdolnionych 

studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, 
dalej zwanym jako Wydział. 

 
§3. Stypendium przeznaczone jest dla 2 studentów studiów dziennych, którzy uzyskali tytuł 

inżyniera na Wydziale i przystępują na pierwszy semestr stopnia magisterskiego. 
 

§4. Stypendium wypłacane jest comiesięcznie przez cały okres studiów magisterskich nie 
dlużej jednak niż trzy semestry, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w §15 
Zakłada się przy tym, iż na jeden semestr przypada pięć miesięcy kalendarzowych. 

 
§5. Wysokość stypendium wynosi 1050 PLN brutto miesięcznie, płatne do 5. dnia każdego 

miesiąca z góry za wyjątkiem pierwszej raty stypendium. 
 

§6. Od kwoty stypendium zostanie potrącany należny podatek dochodowy. W przypadku 
zwolnienia z podatku przez Ministerstwo Finansów, kwota podatku zostanie zwrócona 
studentom według wytycznych Ministerstwa. 

 
§7. Początek okresu przyznawania stypendium ustala się na luty 2012r., przy czym pierwsza 

rata stypendium jest konsolidowana i wypłacana z drugą ratą. Początek wypłacania 
stypendium może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Fundatora. 
 

§8. O przyznaniu stypendium decyduje Komitet Stypendialny w składzie: 
a. Prodziekan ds. Studentów Wydziału, 
b. Przedstawiciel HR z ramienia EDC, 
c. Przedstawiciel kadry technicznej z ramienia EDC. 

 
§9. Warunkami koniecznymi przyznania stypendium są: 

a. Uzyskanie stopnia inżyniera na Wydziale oraz kontynuacja nauki na stopniu 
magisterskim, 

b. Uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów stopnia inżynierskiego 
wynoszącej minimum 4.0. 

 
§10. Celem zgłoszenia udziału w programie stypendialnym student zobowiązany jest zlożyć: 

a. Formularz aplikacyjny zawierający dane osobowe oraz średnią ocen ważoną po 
punktach ECTS ze wszystkich przedmiotów zaliczonych na stopniu inżynierskim, 

b. CV w języku angielskim obejmujące maksimum 2 strony formatu A4, 



c. Esej w języku angielskim na temat „Why should I be awarded with this grant?” 
składający się z maksimum 2000 znaków. 

 
Wymienione wyżej dokumenty należy składać elektronicznie na adres 

www.edcpolska.pl/community-activities-at-edc. 
 

§11. Termin składania kompletnych aplikacji upływa 19 marca 2012r.  
 

§12. Decyzję o przydziale stypendium podejmuje Komitet Stypendialny w oparciu o ocenę CV, 
eseju, podanej średniej ocen a także adres zamieszkania, wg. następującego schematu: 

a. CV oceniany w skali od 1 do 5 pkt z wagą 0.25, 
b. Esej oceniany w skali od 1 do 5 pkt z wagą 0.5, 
c. Średnia ocen ważona po punktach ECTS oceniana w skali od 1 do 5 pkt z wagą 1.0,  
d. Dodatkowe 0.5 pkt jest przyznawane w przypadku, gdy student zameldowany jest 

w miejscowości położonej dalej niż 50 km od Warszawy. 
 

Ocena ogólna ustalana jest według wzoru: 

ieszkaniaMiejsceZam
ŚredniaEsejCV

Ocena +++⋅+⋅=
75.1

0.15.025.0
 

 
§13. Komisja Stypendialna zastrzega prawo do skreślenia studenta z listy kandydatów w 

przypadku stwierdzenia niezgodności podanej średniej ocen ze stanem faktycznym. 
 
§14. Komisja Stypendialna w oparciu o ocenę z §12 wybierze 4 studentów w kolejności od 

najwyższej do najniższej punktacji. Dwóm najlepszym studentom zostanie przyznane 
stypendium. Studenci z pozycji od 2 do 4 utworzą Listę Rezerwową. Informacje o 
wynikach kwalifikacji zostaną przesłane drogą elektroniczną do wybranych osób do 23 
marca 2012r. 

 
§15. Wypłacanie stypendium zostanie przerwane w chwili zawieszenia w prawach studenta 

przez Wydział, niewypełnienia minimum programowego na dany semestr oraz w 
przypadku, gdy średnia ocen uzyskana na ciągu kolejnych semestrów toku 
magisterskiego wyniesie poniżej 4.0. W tych przypadkach stypendium zostanie 
przyznane studentowi znajdującemu się na najwyższym miejscu Listy Rezerwowej 
spełniających minimalne wymagania. 

 
§16. Fundator stypendium zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
 

§17. Wszelkie informacje n.t. programu stypendialnego zamieszczone są pod adresem 
www.edcpolska.pl/community-activities-at-edc. 

 


