Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uczelni Collegium Intermarium nr 2/7/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.

Warunki konkursu stypendialnego na Uczelni Collegium Intermarium
§1
Liczba stypendiów na kierunku Prawo w roku akademickim 2022/2023 wynosi 6.

§2
1. Stypendium, o którym mowa w niniejszym dokumencie, oznacza całkowite zwolnienie z czesnego
na okres jednego roku akademickiego dla studentów studiów stacjonarnych na kierunku Prawo.
2. Stypendia są ustanowione ze środków przekazanych Uczelni przez osobę fizyczną lub osobę prawną
niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

§3
1. Kryteriami przyznania stypendium są:
1) dla osób przyjętych na stacjonarne studia jednolite magisterskie w roku akademickim 2022/2023
- złożenie listu motywacyjnego, w którym uzasadniono chęć podjęcia nauki na kierunku Prawo
w Collegium Intermarium oraz spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
a) uzyskanie bardzo dobrych wyników z egzaminu maturalnego w tym co najmniej 70% na
poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w
części pisemnej matury i prowadzenie działalności społecznej;
b) posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady międzynarodowej lub olimpiady
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
c) wykazanie się wysoką aktywnością społeczna realizującą wartości zbieżne z wartościami
statutowymi Collegium Intermarium;
2) dla studentów pozostałych lat stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich - spełnienie co
najmniej jednego z poniższych warunków:

a) osiągnięcie bardzo dobrych wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż 4,5,
b) uzyskali indywidualne osiągnięcia naukowe,
c) wykazywali się wysoką aktywnością społeczną realizującą wartości zbieżne z wartościami
statutowymi Uczelni.
2. Laureat II konkursu krasomówczego otrzymuje stypendium bez wymogu spełnienia kryteriów o
których mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu.

§4
1. Osoby ubiegające się o stypendium składają następujące dokumenty:
a) wniosek o przyznanie stypendium własnoręcznie podpisany,
b) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia lub aktywność społeczną, takie jak:
zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, kopie świadectw maturalnych itp. potwierdzone za
zgodność z oryginałem;
c) list motywacyjny, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c - w przypadku osób przyjętych na
studia w roku akademickim 2022/2023.
2. Dokumenty za zgodność z oryginałem może potwierdzić notariusz lub pracownik Uczelni Collegium
Intermarium upoważniony przez Rektora.
3. Studenci cudzoziemcy mogą składać dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji również w języku
angielskim.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa się do dnia 25 lipca 2022 r. w wersji papierowej
osobiście w Warszawie, przy ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, lub korespondencyjnie.

§5
1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniowane są przez komisję stypendialną.
2. Ustala się następujący skład komisji stypendialnej dot. stypendiów ustanowionych ze środków
przekazanych Uczelni przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani
samorządową osobą prawną:
1) dr Bartosz Lewandowski - Rektor - Jako przewodniczący;
2) dr Filip Ludwin – Prorektor ds. kształcenia;
3) Jakub Rożek – Prezydent uczelni;
4) Karol Handzel – Wiceprezydent uczelni, pracownik wybrany przez Prezydenta.
§6
Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor po zapoznaniu się z opinią komisji stypendialnej
do dnia 31 lipca 2022 r.

