Regulamin przyznawania stypendium imienia profesora Wacława Staszewskiego dla
wyróżniających się studentów studiów licencjackich z fizyki i fizyki technicznej


Celem Konkursu o stypendium dla najlepszych studentów I oraz II roku studiów licencjackich z
fizyki i fizyki technicznej jest upamiętnienie osoby prof. Wacława Staszewskiego - twórcy
Pokazów z Fizyki i popularyzatora fizyki wśród młodzieży.



Zainteresowanie doświadczeniami studentów studiów licencjackich fizyki i fizyki technicznej.



Promowanie i zainteresowanie wiedzą z fizyki wśród studentów studiów licencjackich.



Przyznawane są dwa niezależne stypendia, jedno dla studentów I roku oraz drugie dla studentów
II roku studiów licencjackich z fizyki lub fizyki technicznej.
Uwagi:
1. Konkurs rozstrzyga Komisja powołana przez Zarząd Lubelskiego Oddziału PTF na okres
trzech lat.
2. W każdym roku akademickim Komisja i Zarząd Lubelskiego Oddziału PTF ustalają
wysokość stypendium na dany rok akademicki. Kwota na stypendia jest zabezpieczona ze
środków zgromadzonych przez Lubelski Oddział PTF.
3. Zarząd Lubelskiego Oddziału PTF ma prawo zawiesić i odwołać Konkurs w danym roku
akademickim.

Kryteria
1. Najlepsi studenci I oraz II roku studiów licencjackich fizyki lub fizyki technicznej, średnia ocen z
egzaminów w ostatniej sesji egzaminacyjnej.
2. Co najmniej dwie pozytywne opinie od osób prowadzących zajęcia.
3. W przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów w danym semestrze Konkurs jest
automatycznie odwoływany.
Tryb prowadzenia Konkursu
1. Ogłoszenie Konkursu przez Zarząd Lubelskiego Oddziału PTF na stronie internetowej Oddziału.
2. Podanie wysokości stypendium.
3. Termin składania zgłoszeń przez osoby zainteresowane do Sekretarza Oddziału Lubelskiego PTF
lub do Przewodniczącego Oddziału Lubelskiego PTF jest każdorazowo podawany na stronie
internetowej Oddziału.
4. Zgłoszenie powinno zawierać: podanie o przyznanie stypendium, zawierające wykaz wszystkich
ocen za poprzedni semestr potwierdzony przez Dziekanat, minimum dwie opinie od
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prowadzących zajęcia, dane osobowe studenta. Dodatkowo zgłoszenie powinno być opatrzone
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim
zgłoszeniu do udziału w konkursie im. prof. Wacława Staszewskiego organizowanego przez
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
Przepisy porządkowe
1. Decyzja o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja w składzie zatwierdzonym przez Zarząd
Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego..
2. Z posiedzeń Komisji jest dostarczany protokół do Zarządu Lubelskiego Oddziału PTF, w którym
podana jest imienna lista osób zgłaszających się do Konkursu.
3. Protokół zawiera decyzje Komisji w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna.
5. Stypendium jest wypłacane jednorazowo w całości albo przez cztery miesiące w kwocie
zatwierdzonej i podanej na stronie www Lubelskiego Oddziału PTF.
6. Wypłaty dokonywane są jednorazowo w całości albo każdego miesiąca – płatne, co miesiąc do 10
dnia danego miesiąca na konta bankowe studentów.
7. Wyniki Konkursu zastaną ogłoszone dwa tygodnie po zakończeniu terminu składania zgłoszeń.

Uwaga: Na wniosek Komisji skarbnik Oddziału Lubelskiego PTF, jednorazowo w całości albo co miesiąc
dokonuje przelewu bankowego na wskazany numer konta bankowego.
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