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                                                                                                                                                                              Додаток № 1  
                                                       до наказу № 141 ректора Лодзького університету від 12 вересня 2022 року. 
 
                                                                 
                          ПОЛОЖЕННЯ ПРО  СТИПЕНДІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ДЛЯ  СТУДЕНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ 
                                                                                   Розділ І 
 
                                                                          Загальні правила 
 

                                                                                       §1 
1. Положення  про   стипендіальне   забезпечення    студентів  і   докторантів,   надалі – 

„Положення”   визначає    правила    визначення   розміру, нагородження та виплати 
стипендії для студентів і докторантів Лодзького університету,надалі „ЛУ”, включаючи 
детальні критерії та порядок надання пільг стипендії, спосіб відбору 
студентів/докторантів, які можуть отримати стипендії ректора, зразки заяв про 
призначення  пільг  та  спосіб  документального   оформлення матеріального становища. 

2. Положення про стипендіальне забезпечення студентів університету та докторантів 
Університету це положення, про які йдеться в ст. 95 п. 1 Закону від 20 липня 2018 р. – 
Закон про вищу освіту і науку (тобто Законодавчий журнал від 2022 р., поз. 574 із 
змінами). 

3. Положення, відповідно до ст. 281 п. 2 Закону від 3 липня 2018 р. Вступні положення 
Закону - Закон про вищу освіту і науку (Закон. вісник 2018 р., поз. 1669, зі змінами),    
стосується       для     докторантів,      які       рік  тому     почали  навчання  в  докторантурі 
в навчальному році 2019/2020. 

 
 

                                                                                      §2 
 

Кожного разу, коли в Положенні йдеться про: 
1) Ректор - слід розуміти ректора Лодзького університету; 
2) Рада Самоврядування Університету (URS) - Рада університету 

             Студентське самоврядування (URSS) та Рада докторантів університету (URSD); 
       3) Факультетська Рада Студентського Самоврядування (WRSS) - Рада факультету 
             студентського самоврядування; 

                     4) Факультетська    Стипендіальна   та Соціальна Комісія (WKSS) - розуміється   як   
Комісія, що розглядає  заяви на пільги, зазначені в § 5 п. 1 л. а, б, г; 

        5) Студентська Соціально-Стипендіальна Комісія (UKSS-S) - розуміється Комісія, що  
                          розглядає  заяви   на   отримання стипендій ректора, зазначених у § 5 п.1 літ.в; 

        6) Університетська    Коміcія  Соціально-Стипендіально     Докторантів     (UKSS-D) -   
            розуміється комісія, що розглядає заяви на стипендії, згадана в §5 п. 2 літ. a-г 
            в університеті; 
       7) Апеляційна комісія з питань соціального та стипендіального    забезпечення   
           студентів    (ОКSS-S) –  слід   розуміти, що  є    апеляційною комісією   з    питань   
            студентського  соціального забезпечення та стипендій, яка розглядає апеляції            
           рішень, виданих WKSS та UKSS-S; 
       8) Апеляційна Стипендіально-Соціальної Комісії докторантів (OKSS-D) - мається на   
            Увазі, що це  Апеляційна Стипендіально-Соціальна Комісія Докторантів,  яка      
            розглядає відкликання  рішень UKSS-D; 
        9) Закон - слід розуміти Закон від 20 липня 2018 року – Закон про вищу освіту і  
             науку (тобто Законодавчий вісник 2022 р., поз. 574 із змінами); 
        10) COSID Sprawy Bytowe - це слід розуміти як Центр Обслуговування Студентів 
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                     i Doktorantów - Sprawy Bytowe   UŁ з місцем розташування вул. Lumumby 1 в   
                     Лодзі; 

                      11) USOS - Система Обслуговування Студентів Університету; 
                     12) виняткова ситуація -  під   нею   слід  розуміти  строк зупинення    чи   давності 
                          функціонування Університету на основі загальноприйнятих норм законодавства 
                          або інші обмеження в організації праці Лодзького університету, що випливають      
                          з наказів ректора Лодзького університету. 
 
                                                                        § 3 
 
        1.  Положення поширюється на студентів і докторантів: 

а) які є громадянами Польщі та громадянами країни-члена ЄС, Швейцарської 
Конфедерації або Європейська держави-членаУгоди про Вільну Торгівлю (EFTA) - 
сторони угоди про Європейський Економічний простірта члени їх сімей, які проживають 
на території Польщі, 
б) іноземці, яким надано дозвіл на постійне проживання, або довгострокові 
резидентиЄвропейського Союзу, 
в) іноземці, яким надано дозвіл на тимчасове проживання в зв'язку з обставинами, 
передбаченими ст. 159 п.1 або ст. 186 п. 1 п.п 3 або 4 Закону від 12 грудня 2013 р. про 
іноземців (тобто Законодавчий журнал від 2021 р., поз. 2354 зі змінами), 
г)іноземці, які мають статус біженця в Польщі або користуються тимчасовим захистом 
або додатковим захистом на території Польщі, 
д) іноземці – власники сертифікату про знання польської мови як іноземної, про яку 
мова  в ст. 11а п. 2  Закону від 7 жовтня 1999 р.про польську мову, принаймні на рівні 
володіння мовою С1 (тобто  Законодавчий журнал 2021 р.,поз. 672), 
е) власники Карти Поляка або особа, якій видано рішення про польське походження, 
ж) іноземці, які є подружжям, родиною по лінії висхідної або низхідної громадянина 
Польщі, які проживають на території Польщі. 

        2. Іноземці, не згадані в   розд. 1 л. б-ж   не    можуть  претендувати на стипендію, на яку 
зазначено в §5 п.1 літ.а і п.2  літ. а. 

1. Пільги, згадані в п.1 (1) і (2), не доступні для студентів і аспірантів, які є: 
(a) кандидатів у професійні солдати або професійних солдатів, які приєдналися 
навчатися за направленням    компетентного   військового  органу та отримує допомогу 
у зв'язку з отриманням освіти на підставі положення про військову службу солдатів 
професійних, 
б) службовці державних служб, які перебувають на кандидатській службі або є такими 
службовцями  державних служб, які навчалися на основі направлення або згоди 
відповідного керівника та отримали допомогу в зв'язку з отриманням освіти на підставі 
службового положення. 
 
 

                                                                              § 4 
1. Ректор за погодженням із студентським та докторантським самоврядуваннями здійснює 

розподіл субсидії з коштів, зазначених у ст. 365 п. 3 Закону. 
2. Субсидія, зазначена в п. 1, витрачених у поточному році на стипендії ректора становить    

не більше 60% від загальної суми коштів, витрачених на стипендії ректора, соціальні 
стипендії та допомоги в цьому році. 

 
       3. Стипендії   ректора   призначаються   не   більше  ніж   10% студентів   на   визначеному  



3 

 

           напрямку навчання. При кількості студентів менше 10,може бути призначена стипендія   
           ректора 1 учню. 
       4. Студенти, які є; 
            1) лауреатами  міжнародних олімпіад або лауреатами  чи фіналістами олімпіад 
                центрального  рівня,   про  яких йдеться в положеннях про систему освіти, 
           2) медалістами принаймні спортивних змагань за звання Чемпіона Польщі у даному     
              виді  спорту, про  який  йдеться   в  положеннях   про   вид  спорту, не   входить   до           
              визначення кількості студентів, які отримують стипендію ректора. 

5.При розподілі дотаціїї   на   стипендії,   частина  коштів призначена для стипендіального            
   забезпечення докторантів, які розпочали навчання докторських програм до 2019/2020    
    рр.,  не може бути меншою від часттини кількості цих докторантів  в загальній кількості    
    студентів і докторантів і понад 6% від суми субсидії з коштів, зазначених   у ст. 238 п. 13   
   Закону від 3 липня 2018 Положення   про  введення   Закону   про вищу освіту і науку та 

         фінансові ресурси, зазначені у ст. 365 п. 3 Закону. 
      6. Загальна  місячна   сума   стипендій,   зазначених у § 5 п. 1 л. a і в для студента не може    
          перевищувати 38% винагороди професора. 
 
 

                                                                    Розділ ІІ 
                                              Система стипендіальних пільг    
 
                                                                        §5 
        1. Стипендії для студентів Лодзького університету: 
             а) соціальна стипендія; 
             б) допомога, 
             в) стипендія ректора, 
             г) стипендія для інвалідів. 
        2. Стипендії для докторантів Університету Лодзі: 
             а) соціальна стипендія; 
             б) допомога, 
             в) стипендія ректора, 
             г) стипендія для інвалідів. 
 

                                                                                           §6 
1. Стипендіальні пільги    для студентів    і    докторантів зазначені в § 5 п. 1 і 2 надаються  

стипендійними комісіями визначеними  в § 2 п. 4-8 за заявою студента або докторанта. 
Рішення Комісії   надсилається адресату     в письмовій формі та містить обґрунтування 
і інформацію про можливість та порядок відкликання. Можна не обґрунтовувати 
рішення,коли воно повністю відповідає запиту студента. 

2. З рішення WKSS, в межах пільг, зазначених у § 5 розд. 1 л. а, б, г студент може 
відкликатись  до OKSS-S протягом 14 днів з дня вручення рішення.Апеляції на рішення 
подаються через WKSS. 

3. З рішень UKSS-S, в межах пільг, зазначених у § 5п. 1 літ. в студент може відкликатись до 
OKSS-S протягом 14 днів з дня вручення рішення.Апеляційна скарга на рішення  
подається через UKSS-S. 

4. З рішення UKSS-D в межах пільг, зазначених у §5 п. 2 літ. a-гдокторант може відкликатись 
до OKSS-D протягом 14 днів з дати отримання  рішення. Рішення подається  через UKSS-
D. 

5. До рішення Комісії, зазначені в п. 2-4, застосовуються відповідно правила  Закону 
від 14 червня 1960 р. Кодекс адміністративний (тобто Законодавчий вісник 2021 р., 
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пункт 735 зі змінами). 
6. Для  апеляції  остаточних рішень, зазначених в ап. 2-4 застосовуються положення 

Закону від 30 серпня 2002 р. „Про провадження в адміністративних судах”. 
(тобто Законодавчий вісник 2022 р. ст. 329 із змінами). 

7. Ректор адміністративним рішенням скасовує рішення стипендіальної комісії або 
Апеляційної стипендіальної комісії, яка  не відповідає законодавству. 

 
                                                                      Розділ III 
                                      Стипендіально- соціальні комісії 
 
                                                                §7 
 

1. Ректор, за письмовим поданням URSS,  визначає: 
а) членів UKSS-S у межах розгляду заяв про надання пільгвказаних  в § 5 п. 1 літ. в, 
б) членів OKSS-S у межах розгляду скарг на рішення WKSS та UKSS-S. 

2. Ректор за письмовим запитом WRSS призначає членів WKSS для розгляду заяв про 
призначення стипендій студентам, зазначеним у 5 розд. 1 л. а, б, г.Зразок заяви про 
призначення на посаду додається у додатку 1 до цього Положення. 

3. Ректор за письмовим поданням URSD призначає: 
а) членів UKSS-D у межах розгляду заяв про надання пільг зазначених в § 5 п. 2 літ. a-d, 
б) члени OKSS-D у межах розгляду скарг на рішення UKSS-D. Зразок заяви про 
призначення є додатком 1 до цього Положення. 

4. З запитами, зазначеними в п. 1-3, подати заяву можна до 15 вересня року непарного, в 
якому закінчується термін повноважень усіх стипендіальних комісій. 

 

                                                                                    §8 
 

1. Комісії, зазначені в 2 розділах 3-8, складаються з 5 осіб, включаючи 1 працівника 
адміністративного. 

2. Втрата статусу студента та припинення трудових відносин з Лодзьким університетом   
приводить до припинення членство в комісії. 

3. В особливо обґрунтованих випадках ректор за поданням WKSS, URSS або URSD,може 
звільнити члена комісії до закінчення строку повноважень. 

4. У випадках, зазначених у п. 2 і 3, склад комісії має бути негайно заповнений. Якщо 
вакансія стосується студента, орган, що призначає комісію, викликає відповідний орган 
студентського самоврядування протягом 14 днів щоб делегувати особу призначену во 
склад комісії. 

5. Термін повноважень комітетів, згаданих у § 2 п. 3-8, триває два роки і починається 1 
жовтня  непарного року. 

6. Члени комітетів, зазначених у §2 п. 3-8, зов’язані перед  приступінням до виконання 
своїх обов'язків подати декларацію про конфіденційність відомості про обставини, які 
їм стануть відомі під час виконання своїх функційних обов'язків.  
 

                                                                                  §9 
1. На першому засіданні члени комітетів, згаданих у § 2 п. 3-8, вибирають зі свого складу 

голову комітсії та заступника (додаток 4 до цьогоПоложення ). Члени комісії підписують 
положення про конфіденційність (додаток 14 до цього Рположення ) та визначають 
правила роботи комісії. 
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2. Голови комісії, зазначені у §2 п. 3-8, керує роботою комісії, спостерігає ефективність 
своєї роботи та єдність судової практики, скликає засідання комісії,зберігає 
документацію, що подається на розгляд комісії. 

 

                                                                                                § 10 
 

1. Рішення комітетів, згаданих у § 2 п. 3-8, приймаються простою більшістю голосування в 
присутності не менше трьох членів комітету, включаючи голову, абозаступника. 

2. Рішення комітетів, згаданих у § 2 п. 3-8, підписується головою комісії або 
уповноваженого ним заступника. 

3. Із засідання комітетів, згаданих у § п. 3-8 складається протокол. 
4. Рішення, зазначені в розділі 2, готуються відповідно WKSS, UKSS-S, UKSS-D та 

OKSS-S і ОКSS-D. 
5. Рішення, зазначені в п. 2, подаються письмово через COSiDSprawy Bytowe 

рекомендованим листом з підтвердженням отримання на адресу листування студента 
зазначену в системі USOS або за допомогою електронного зв'язку у розумінні ст. 2 п. 5 
Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг (тобто Законодавчий 
журнал 2020 р., п. 344), якщо студент погоджується на вручення рішення цими 
засобами. 

                                                                                            §11 
 
      Член WKSS, UKSS-S, UKSS-D та OKSS-S та OKSS-D виключені з участі у випадку: 
        1) якщо він є стороною або залишається в  таких правовідносинах з однією із сторін, що 
            результат справи може вплинути на його права чи обов'язки, 
         2) своєї дружини та родичів і родичів до другого ступеня, 
         3) пов'язані з ним усиновленням, піклуванням або опіки, 
        4) у якому він був свідком чи експертом або був чи є представником однієї із сторін, або    
            якщо представником сторони є одна з осіб, зазначених у пунктах 2 і 3, 
        5) у якому він брав участь у винесенні оскаржуваного рішення, 
        6) за  фактом  якого  щодо  нього  відкрито  службове розслідування  та   провадження 
            дисциплінарного чи кримінального, 
        7) в якому однією зі сторін є особа, якій він службово підлягає. 
 
                                                                                          § 12 
 
       1. Комісії згадані в § 2 п. 3-8, підлягають поточному розгляду внесених заяв. 
       2. Нагляд за діяльністю комісій, зазначених у § 2 п. 3-8 здійснює ректор. 
                                   
 

                                                                                        § 13 
 

1. У справах щодо розгляду заяв про призначення соціальної стипендії, стипендії для 
людей з обмеженими можливостями ректорську допомогу та стипендію, як місце 
проведення засідань WKSS,UKSS-S, UKSS-D та OKSS-S та OKSS-D є місце розташування 
COSiD Sprawy Bytowe. В випадку внесення змін до поточної організації роботи наказом 
ректора в Лодзькому університеті роботою, яка дозволена дистанційно,  є дистанційне 
розпізнавання заяв. 

2. За винятком періоду з 1 липня по 31 жовтня WKSS, UKSS-S, UKSS-D та OKSS-S та OKSS-D 
збирається до 10 числа кожного місяця. За потреби голова комісії може призначити 
додаткове засідання комісії. 
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3. Якщо комісія не затвердить річний план-графік своїх засідань (додаток 22 до цього 
Положення), дати індивідуальних засідань призначає голова комісії, повідомивши про 
них членів комісії не пізніш як за 7 днів до запланованої дати зустрічі. 

 
                                                                                          § 14 
 
         Обсяг   обов’язків   та   відповідальності   COSiD   Sprawy Bytowe   та   деканатів  у   сфері   
        здійснення виплати стипендій в системі USOS зазначено в додатку 2 до цьогоПоложення. 
 
 

                                                                                  Розділ IV 
 
                   Заява про призначення стипендії та правила виплати допомоги 
 

                                                                                                       § 15 
 

1. Умова для подання заяви на призначення стипендії для інвалідів,у паперовій формі , 
запомоги, стипендія ректора – правильне подання заяви через платформу USOSweb. 

2. Соціальна стипендія призначається лише за заявою студента. Шаблон аплікації 
викладено у додатку 3 до цього Положення. 

 
                                                                                                    § 16 
 

1. Заява студента або кандидата про призначення стипендії у розмірі: соціальної стипендії, 
стипендії інвалідам та допомоги він подає разом з документами, необхідними для 
визначення його матеріального чи життєвого становища в офісі COSiD Sprawy Bytowe 
або поштою на адресу COSiD Sprawy Bytowe. У виняткових випадках заява може бути 
подана у вигляді скану або фото та надіслано на електронну адресу уповноваженого 
працівника UŁ COSiD Sprawy Bytowe. 

2. Студент або кандидат на навчання, про яке йдеться в § 27 п. 1-3 та докторант про кого 
згадується в § 31 п. 1 разом з документами подає заяву про призначення стипендії 
ректораз забезпеченням можливості оцінювання досягнень у відповідному деканаті. У 
виняткових обставинах заяву можна подати у вигляді скану або фотографії та надіслати 
на електронну адресу працівника деканату, що підтримує даний напрям підготовки. 

3. При поданні заяв про призначення стипендії студент користується формулами заяви, 
що становлять додатки 3, 5, 6, 10 до цього Положення. 

4. Графік та перелік документів, необхідних для визначення ситуації, про яку йдеться в               
п. 1, міститься в додатку 7 до цього Положення. 

5. Матеріальне становище студента визначається на основі суми отриманого студентом 
доходу осіб, перелічених у §23 п.2 літ. a, відповідно до положень § 23 п. 3-6,розуміють 
середньомісячний дохід члена сім'ї, досягнутий за календарний рік, що передує 
навчальному року, відповідно до положень § 23 п.8-11. 

6. Відповідно до положень § 23 п. 8-11, дохід, що лежить в основі визначення 
матеріального становища студента визначається на основі складових, перелічених у ст. 
3 Закону від 28 листопада 2003 р. про сімейні допомоги (тобто Законодавчий журнал 
від 2022 р., поз.615 зі змінами). 

 
 
                                                                             

                                                                                                § 17 
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1. Відповідно до положень п. 3 і 4 пільги: соціальна стипендія, стипендія інвалідам, 

стипендія ректора призначається на навчальний рік і виплачується що місяць протягом 
9 місяців - з жовтня по червень, і коли останній рік навчання триває один семестр - 
протягом одного семестру і оплачується щомісяця протягом періоду 5 місяців в 
осінньому семестрі або 4 місяці в літньому семестрі. 

2. Пільги, зазначені в п. 1, за жовтень і листопад виплачуються не пізнішедо кінця грудня, 
а для решти місяців - до кінця кожного місяця. 

3. Студент може отримати пільги, зазначені в п. 1 у певному році на термін 9 місяців і 5 
місяців для випускників відповідно навчання після зимового семестру або 4 місяці, 
якщо люди починають навчання з літнього терміну. Положення п. 5 застосовуються 
відповідно. 

4. Заява про призначення соціальної стипендії, стипендії ректора, стипендії для інвалідів 
подані з жовтня по червень, що відповідає вимогам формальним і обгрунтованим, є 
підставою для надання пільги, починаючи з місяця, у якому її було подано, за умовою, 
що вона подана до кінця місяця перед засіданням комітетів WKSS, UKSS-S та UKSS-D. 
Положення п. 5 застосовується відповідним чином. 

5. У разі неповної або неправильно заповненої заяви також без включенняи необхідних 
супровідних документів, працівник COSiD або WKSS, UKSS-S або UKSS-D може попросити 
студента заповнити або виправити заяву під суровістю, зазначену в виклику. Зразок 
виклика додається у додатку 8 до цього Положення. 

6. У разі виплати коштів, призначених на виплату стипендій, заяви подані або доповнені 
після 30 вересня та, відповідно, після 28 лютого (29 лютого ц.р.) стрибок) у ситуації, коли 
навчання починається з літнього семестру, будуть розглядатися негативно. 

7. Якщо ліміт осіб, зазначений у § 29 п. 4 і § 33 п. 3, висновки на стипендію ректора, подані 
після зазначеного вище терміну, про який мова в  § 28 п. 1 і §33 п.3 будуть розглянуті 
негативно. 

 
                                                                                      § 18 

 

1. Студент, який навчається одночасно на кількох напрямах, може отримати пільги - 
соціальна стипендія, стипендія по інвалідності, допомога, стипендія ректора лише за 
одним напрямом, який зазначає студент. 

2. Загальний період, за який належать виплати - соціальна стипендія, стипендія по 
інвалідності, запомога, стипендія ректора становить 12 семестрів, не зважаючи на  їх 
отримання  студентом з застереженням, що протягом цього терміну пільги доступні під 
час навчання: 

a. перший ступінь - не більше 9 семестрів; 
b. другий ступінь - не більше 7 семестрів. 

Термін 12 семестрів включає всі семестри, розпочаті студентом навчання першого, 
другого  ступеня та монолітних магістерських, в т.чсеместрів у період відпустки, за 
виняткоої професійної назви бакалавра, інженера або іншого В випадку навчання за 
кількома напрямами, семестри, що проходили одночасно, враховуються як один 
семестр. 

3. Соціальна стипендія, стипендія  по інвалідності, допомога, стипендія ректора не 
прислуговує студентові з професійним званням: 

a. ступінь магістра, ступінь магістра інженерії або рівнорядний, 
b. ступінь бакалавра, інженера або рівнорядний, якщо він поновлює навчання  

першого ступеня. 
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4. Положення п. 2 і 3 застосовуються відповідно  до студентів, які навчалися або здобули 
професійні звання за кордоном. У разі, якщо у студента виникла інвалідністьпід час 
навчання або після отримання професійного звання, зазначену допомогу в § 5 п. 1 л. г і 
в п. 2 літ. г, на додатковий термін 12 семестрів.Положення, зазначені в п.2, 
застосовуються відповідно. 

5. Студент, який звертається за пільгою, згаданою в § 5 п. 1 літ. a, в і г і п. 2 літ. a, в і г або 
одержувач такої допомоги має негайно повідомити про це Університет про настання 
обставин, що привели до втрати права на пільгу на підставі пункт 2,3 і 4. 

6.  Студент зберігає право на отримання стипендії протягом періоду навчання в іншому 
університеті в рамках програм обміну. 

7. Студент зобов’язаний подати декларацію про відсутність пільг стипендії для більш ніж 
однієї галузі навчання. 

8. Запомога може призначатися двічі протягом навчального року. 
 

                                                                                     § 19 
 

1. Студентам і докторантам, яким призначено стипендію - соціальну стипендію, 
стипендію по  інвалідності, стипендію ректора – обов’язкові вказати номер 
банківського рахунку, на який будуть перераховані пільги. Зняття готівки в касі 
Лодзького університету можливе лише для неповнолітніх студентів без банківського 
рахунку. 

2. Стипендії не можуть бути виплачені на індивідуальні віртуальні рахунки банківської 
картки, призначені студентам Лодзького університету для оплати навчання. 

 
                                                                                   Розділ V 
Втрата права на стипендію та відшкодування неправомірно отриманої допомоги 
 
                                                                                    §  20 
 

1. Студент, докторант втрачає право на:   соціальну  стипендію, спеціальну стипендію по 
інвалідності, допомогу, стипендію ректора: 
а) у день набрання чинності рішенням про виключення зі списку студентів,  до стипендії 
не мають права з наступного місяця по місяць, у якому студента виключено зі списку 
студентів; у разі скасування рішення про виключення зі списку студентів до закінчення 
одного місяця з дня, коли рішення про виключення стає остаточним, студент зберігає 
право на пільгу також за місяць, у якому він не мав статусу студента Лодзького 
університету; 
б) у разі припинення прав студента остаточним і обов'язковим рішенням комісії 
дисциплінарного стягнення на час відсторонення; 
в) у день випуску раніше запланованого терміну навчання (закінченням вважається 
день зарахування комісією рішення про присвоєння студенту професійного звання 
бакалавра, інженера,ступінь магістра, ступінь магістра техніки або рівнорядну назву або 
прийняття резолюції про присудження докторського ступеня) відбувається виплата 
останнього внеску допомоги за місяць, у якому особа, яка має до неї  право, закінчила 
навчання; 
г) у разі відмови від отриманих пільг; 
д) у разі отримання стипендії за іншим напрямом /іншим університетом, 
е) закінчився  період, згаданий у§ 18 п. 2. 

2. У випадках, зазначених у п. 1 л. a-д щомісячна сума виплат -соціальна стипендія, 
стипендія  по інвалідності, допомоги, стипендія ректора – виплачується в повному 
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обсязі за місяць, в якому прийнято рішення, або іншої події, що привела до втрати права 
на отримання стипендії. 

3. Відновлення виплати допомоги – соціальної стипендії, спеціальної стипендії по 
інвалідності, допомоги, стипендія ректора – у разі поновлення на роботі, втрата статусу 
студента або закінчення періоду призупинення в правах студента складається на 
підставі заяви студента до відповідної комісії, поданої до COSiD Sprawy Bytowe. 

4. У разі продовження строку навчання понад зазначену дату у Положеннях про навчання 
в університеті в  Лодзі, особа, яка отримала продовження,втрачає право на стипендію. 

5. За студентом зберігається право на пільги – соціальну стипендію, стипендію по  
інвалідності, допомоги, стипендія ректора – у період відпустки. 

 
                                                                                § 21 
 

1. При призначенні пільги студенту на підставі наданих ним відомостей неправдивих 
даних, студент несе дисциплінарну або кримінальну відповідальність, незалежно від 
обов'язку повернення неправомірної пільги. 

2. У випадку, зазначеному в п. 1, стипендійні комісії, згадані в §2 пункт 4-8 інформує 
ректора про обставини справи. За дорученням ректора дисциплінарний прес-секретар 
відкриває пояснювальне провадження. 

3. Повернена студентом неправомірна пільга перераховується до фонду стипендіальних 
пільг. 

                                                                           

                                                                           Розділ  VI 
 
                                                                       Соціальна стипендія 
 
                                                                                § 22 
 

1. Студент, який потрапив у скрутне становище, може отримати соціальну стипендію   
матеріальну. 

2. Студент, який претендує на призначення соціальної стипендії, зобов’язаний подати 
заяву разом з документами, що підтверджують отримані доходи за рік що передує 
навчальному року, якого стосується заява. 

3. Розмір соціальної допомоги залежить від середньомісячного доходу на одну особу в 
сім'ї студента, отриманих за календарний рік, що передує навчальному року, на який 
студент претендує на стипендію, з тією умовою, що у разі втрати у сім’ї доходів студента 
або отримання, дохід цієї особи визначається виходячи з ситуації, описаної в заяві. 

4. В особливо обґрунтованих випадках студенту може бути призначена соціальна 
стипендія в збільшену розмірі. 

5. До особливо виправданих випадків спільно належать: 
1) сирота, напівсирота або дитина, яка перебуває на вихованні в інституції чи сім'ї 

прийомної опіки або надання повного свідоцтва про народження, в якому 
замість прізвища батька було вказано прізвище матері або місце проживання в 
Лодзькому університеті, 

2) не перевищує доходів, визначених у додатку 9 до цього Положення. 
6. Строк подання заяви встановлено у додатку 7 до цього Положення. 
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                                                                                      § 23 
 

1. Розмір доходу на одну особу в сім'ї студента, що дає право на подання на  соціальну 
стипендію, а також розміри ставок соціальної стипендії зазначені в дод.No 9 до цього 
Положення. 

2. Розмір місячного доходу на одну особу в сім'ї заявника на  соціальну стипендію 
визначається на умовах, визначених Законом від 28 листопада 2003 р. про сімейні 
допомоги (тобто Законодавчий журнал від 2022 р., п. 615 із змінами), але при його 
визначенні: 

a) враховується дохід, отриманий: 

 студентом, 

 дружиною студента, 

 батьками, законнимиі або фактичними опікунами студента, 

 перебування на утриманні зазначених осіб, неповнолітні діти, діти 
до 26 років, а також якщо 26 років припадає на останній рік 
навчання, до його закінчення, та дітей-інвалідів незалежно від віку; 
  б) не враховано: 

- пільги, зазначені у ст. 86 п. 1, ст. 359 п. 1 та ст. 420 п. 1 Закону, 
- стипендії, які отримують учні, студенти та докторанти в рамках: 

структурні фонди Європейського Союзу, безповоротні кошти з 
допомоги, наданої Європейськими державами-членами Угоди про 
вільну торгівлю (EFTA), міжнародні угоди чи програми виконання 
міжнародних програм стипендіальних, розроблених для цих угод, 

- матеріальна допомога, яку отримують учні на основі положення про 
систему освіти, 

- соціальна стипендія, призначена зазначеними суб'єктами про які 
йдеться у ст. 21 п. 1 п.п. 40b Закону від 26 липня 1991 року про податки 
доходів від фізичних осіб (тобто Законодавчий вісник 2021 р. ст. 1128 із 
змінами). 

3. Студент, який не веде спільного господарства з ким-небудь із батьків,законних або 
фактичних опікунів, може претендувати на соціальну стипендію без зазначення доходів, 
отриманих цими людьми та дітьми, які перебувають на їх утриманні неповнолітні, діти, 
які здобувають освіту до 26 років, а при досягненні 26 років на останньому курсі 
навчання, до його закінчення, та діти-інваліди незалежно від віку, якщо виконується 
одна з наступних умов: 

- йому 26 років; 
- залишається в шлюбі; 
- має на утриманні дітей, зазначених у ст. 88 п. 1 пп. 1 літ. d Закону; 
- досяг повноліття, перебуваючи на вихованні; 
- має постійне джерело доходу та свій середньомісячний дохід у 

попередньому податкового року та в поточному році в місяцях, що 
передують місяцю подання декларації, зазначеної в розділі 4, 
перевищує або дорівнює 1,15 суми, визначеної ст. 5 п. 1 та ст. 6 п. 2  пп.3 
Закону від 28 листопада 2003 року про сімейні допомоги. 

4. Студент, зазначений у п. 3, вносить заяву, що він не керує спільним домогосподарством 
з будь-яким із батьків, законних чи фактичних опікунів. 

5. У разі визначення розміру доходу, який має право студен, дохід від ведення 
фермерського господарства приймається для оформлення соціальної стипендії 
сільськогосподарських угідь, цей дохід визначається на основі сільськогосподарської 
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площі в гектарах ,коефіцієнти перерахунку та розмір середнього доходу від роботи у 
фізичної особигосподарства з 1 га перетворення, оголошених на підставі ст. 18 Закон 
від 15 листопада 1984 р. про сільськогосподарський податок (тобто Законодавчий 
журнал від 2020 р., ст. 333). 

6. У разі отримання доходу від фермерського господарства та доходу 
несільськогосподарський дохід, ці доходи додаються. 

7. У разі втрати доходу або отримання доходу в сім’ї студента доходу, право на стипендію, 
а також місячний розмір доходу на одну особу в сім'ї студента, який претендує на 
соціальну стипендію, визначається за заявою студент (форма заяви наведена в додатку 
10 до цього Положення)з урахуванням п. 8-11. 

8. Втрата доходу, зазначена в розд. 7 означає втрату доходу внаслідок: 
1) отримання права на відпустку по догляду за дитиною, 
2) втрата допомоги по безробіттю чи стипендії, 
3) втрата роботи чи іншої оплачуваної роботи 
4) втрата підтримки до виходу на пенсію або виплати перед виходом на пенсію, 

компенсаційна допомога вчителю, а також пенсії за віком або інші пенсії, 
сімейна пенсія, соціальна пенсія або додаткова батьківська допомога про які 
зазначено в Законі про батьківську допомогу від 31 січня 2019 року додатковий 
(тобто Законодавчий вісник 2022 р., п. 1051), 

5) виключення з реєстру несільськогосподарської господарської діяльності або її 
зупинення виконання в розумінні ст. 16б Закону від 20 грудня 1990 р. про 
страхування соціального забезпечення для фермерів (тобто Законодавчий 
вісник 2022 р., п. 933 із змінами) або ст. 36aa п.. 1 Закону від 13 жовтня 1998 року 
про систему соціального страхування (т.2022 р., поз. 1009 зі змінами) 

6) допомога у зв'язку з втратою хвороби, допомога або допомога на оздоровлення, 
відпустка по вагітності та пологах після втрати роботи або іншої оплачуваної 
роботи, 

7) втрата присуджених аліментів у зв'язку зі смертю особи, що до них зобов’язана, 
або втрату виплачених грошових виплату у разі ненадійності виконання вироку 
внаслідок смерті зобов'язаної особи виплати аліментів, 

8) втрата батьківської допомоги, 
9) втрата допомоги по вагітності та пологах, зазначена в положеннях про 

страхування соціальні фермерів, 
10) втрата докторської стипендії, визначеної ст. 285 Закону від 3 липня 2018 

Положення про введення Закону - Закону про вищу освіту і науку (Журнал 
законів 2018 р., поз. 1669 зі змінами) та ст. 209 п. 1 і 7 Закону.З урахуванням §17  
у разі втрати доходу для члена сім'ї, студента або дитини, яка перебуває під 
опікою законного опікуна в календарному році до навчального року або після 
цього року, при визначенні доходу не враховується  втрачений дохід. 

9. У разі втрати доходу право на соціальну стипендію визначається спочатку місяць, 
наступний за місяцем, у якому ви втратили дохід, не раніше однак, ніж з місяця 
внесення заяви. 

10. Отримання доходів, зазначених у п. 7 означає отримання доходу за рахунок: 
1) закінчення відпустки по догляду за дитиною, 
2) отримання допомоги по безробіттю або стипендії, 

 
3) отримання роботи чи іншої оплачуваної роботи, 
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4) отримання передпенсійноЇ підтримки або пенсійного 
забезпечення,компенсаційна допомога вчителю, а також пенсії за 
віком або інші пенсії, пенсії сімейної, соціальної пенсії або додаткової 
батьківської допомоги, про які зазначено в Законі про батьківську 
додаткову допомогу від 31 січня 2019 року (тобто Законодавчий вісник 
2022 р., п. 1051), 

5) початок ведення несільськогосподарської господарської діяльності або 
її відновлення після періоду призупинення у розумінні ст. 16б Закону від 
20 грудня 1990 про соціальне страхування фермерів або ст. 36aa   п. 1 
Закону від 13 жовтня 1998 року про систему соціального страхування, 

6) отримання допомоги у зв'язку з хворобою, допомоги на оздоровлення 
або допомоги відпустки по вагітності та пологах після втрати роботи або 
іншої оплачуваної роботи, 

7) отримання батьківської допомоги, 
8) отримання допомоги по вагітності та пологах, зазначеної в положеннях 

про страхування соціальне фермерів, 
9) отримання докторської стипендії, визначеної ст. 285 Закону від              3 

липня 2018 Положення про запровадження Закону про вищу освіту і 
науку (Вісник Законів за 2018 р., поз. 1669 із змінами) та ст. 209 п. 1 і 7 
Закону. З застереженням § 18, якщо дохід отримано членом сім’ї, 
студентом або дитиною під опікою законного опікуна в попередньому 
календарному році період пільги при визначенні доходу члена сім’ї, 
студента чи дитини, дохід, отриманий цього року, ділиться законним 
опікуном за кількість місяців, у яких отримано дохід, якщо такий дохід 
є отриманий в період, за який встановлено або перевірено право на 
пільги родині. Якщо дохід отримує член сім’ї, студент або дитина, яка 
перебуває під опікою законного опікуна, після закінчення 
календарного року передує періоду пільг, їх дохід визначається на 
основі: дохід члена сім'ї, учня або дохід дитини-резидента піклування 
законного опікуна, збільшеного на суму отриманого доходу за місяць 
наступного за місяцем, у якому отримано дохід, якщо цей дохід 
отримано протягом періоду, для якого визначено або перевірено право 
сімейної допомоги. 

11. У разі, якщо отримання доходу спричиняє втрату права на соціальну стипендію або 
зниження її розміру, стипендія не призначається або має право на нижчу сума з місяця, 
наступного за першим місяцем з місяця, в якому дохід був осягнутий. 

12. Положення про втрату та отримання доходу не застосовуються до доходу за наймом 
або іншої оплачуваної роботи, отриманого внаслідок зняття з реєстрації та початку 
несільськогосподарської роботи підприємницької діяльноісті, якщо це член сім’ї, 
студент або дитина-резидент під опікою законного опікуна втратили доходи з цих 
титулів і протягом 3 місяців від дати втрати доходу вони отримували дохід від того 
самого роботодавця, або відновлення несільськогосподарської господарської 
діяльності. 

13. Ректор або WKSS, UKSS-S або OKSS-S відповідно відмовляє у призначенні стипендії 
студентові/докторантові, чий місячний дохід на одну особу в сім'ї перевищує суму, 
визначену ст. 8 п. 1 пп. 2 Закону від 12 березня 2004 р. про допомогу соціальну (тобто 
Законодавчий вісник 2021 р., п. 2268 із змінами), якщо не додаються до заяви для 
призначення соціальної стипендії довідку з центру соціального захисту населення про 
доходи та матеріальне становище його та його сім'ї. 
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14. Преміювати студента може ректор або WKSS, UKSS-S чи OKSS-S відповідно соціальної 
стипендії у випадку, передбаченому п. 13, якщо причини недодавання до заяви про 
призначення соціальної стипендії довідки з центру соціальної допомоги, від доходів і 
матеріального становища студента та сім'ї студента були виправдано, і студент 
документально підтвердив засоби до існування сім'ї. 

 
                                                                                 Розділ VII 
 
                                                                                    Допомога 
 
                                                                                         § 24 
 

1. Допомога може бути призначена за бажанням студента, який опинився тимчасово в 
складній життєвій ситуації. 

2. Студент може отримати лише одну допомогу за одну випадкову подію. Студент 
зобов’язаний додати документи до заяви на отримання стипендії що підтверджує 
ситуацію, описану в заяві. 

3. Заява про призначення допомоги разом із документами, зазначеними у п. 2, потрібно 
надіслати  не  пізніше ніж протягом 3 місяців з дня настання обставин, зазначених у              
п. 1. 

4. WKSS, UKSS-S або OKSS-S можуть вимагати відповідні документи від студента в кожному 
випадку, якщо є сумніви щодо інформації, наданої студентом у заяві на допомогу. 

5. Граничний розмір допомоги визначений у додатку 9 до цього Положення. 
6. Пільги надаються в період з 1 жовтня по 30 червня. 
7. Допомога членам WKSS, UKSS-S та OKSS-S відповідно надається відповідньою комісією 

з урахуванням положень§ 11.  
 
                                                                                Розділ VIII 
 
                          Стипендія для людей з обмеженими можливостями 
 
                                                                                     § 25 
 

1. Стипендія по інвалідності може бути призначена студенту, який має  довідку про 
інвалідність, довідку про ступінь інвалідності, довідку про групу інвалідності або 
посвідчення  лікаря ZUS, про повну непрацездатність або нездатність до самостійного 
життя або часткову непрацездатність.  

2. У разі звернення за призначенням стипендії особам з інвалідністю студент приєднав 
рішення уповноваженого органу про встановлення ступеня інвалідності протягом 
певного періоду часу,  ця пільга може бути надана за умовою, що студент матиме право 
на її виплату за період після закінчення строку дії рішення  про встановлення ступеня 
втрати працездатності, протягом трьох місяців з дня втрати дійсності цього рішення, 
поскільки представить нове, з якого буде видно, що воно є продовженням 
попереднього,  під суворістю закінчення  строку   рішення про надання стипендії. 

3. Положення §16 і §17 застосовуються до стипендії для осіб з обмеженими 
можливостями , за винятком обов'язку подання інформації про доходи. 

4. Розміри стипендії для осіб з інвалідністю наведено у додатку 9 до цього Положення. 
 

                                                                                   Розділ IX 
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                                                                         Стипендія ректора 
 
                                                                                        §26 
 

Стипендія ректора може бути призначена студенту, який отримав за попередній рік 
навчання  наукові чи мистецькі досягнення або змагальні спортивні досягнення 
принаймні на національному рівні.  

 

                                                                                      § 27 
 

1. Студент може претендувати на стипендію ректора, про яку йдеться в § 26 навчання 
першого ступеня та  монолітного магістерського навчання, однак раніше, ніж після 
закінчення першого року навчання. 

2. Можна також претендувати на стипендію ректора, про яку йдеться в §26 студент 
першого курсу другого ступеня, який виконав зазначені критерії §26 за останній рік 
першого ступеня. 

3. Студент, зарахований на перший курс, може претендувати на призначення стипендії 
ректора в року отримання  атестату зрілості,  якщо  є: 

1) переможець міжнародної олімпіади або лауреат чи фіналіст олімпіади на 
центральний рівні, про який йдеться в положеннях про систему освіти, 

       2) призер принаймні спортивних змагань на звання Чемпіона Польщі в      
           даному виді спорту, зазначеному у положенні про спорт. 

4. Стипендія ректора може бути призначена студенту: 
1), зазначених у п. 1-2, який отримав до 30 вересня заліки та здав усі екзамени, 
передбачені навчальними планами та програмами пройти даний рік і здати дипломний 
екзамен того ж дня з терміном, який міститься в навчальному положенні та наказі 
ректора про розподіл навчального року, а також претендував на отримання стипендії 
ректора протягом терміну, зазначеного в § 28 п 1. Для студентів останнього курсу 
навчання І 7 семестральних: до 28 лютого отримав усі заліки та склав усі екзамени, 
передбачені навчальними планами та програмами пройти даний рік і здати дипломний 
екзамен того ж дня з терміном, який міститься в навчальному положенні та наказі 
ректора про розподіл навчального року, а також претендував на отримання стипендії 
ректора протягом терміну, зазначеного в пункті 1 § 28, 
2) зазначені в п. 3, який у строк, визначений розкладом прийому застосованого  для 
даного навчального року, був допущений до навчання та подав заяву на отримання 
стипендії ректора в строці, визначеному§ 28 п. 1. 
3) який під час навчання був прийнятий з іншого університету до Лодзького університету 
та його програма навчання проводилось згідно з програмою, передбаченою до 
завершення даного року в Лодзькому університеті. 

5. Студент не має права на отримання стипендії ректора в період повторення курсу або 
семестру. 

 

                                                                                           § 28 
 

1. Заяву на отримання стипендії ректора, зареєстровану в USOSweb, необхідно 
роздрукувати та подати в деканаті за місцем навчання або надіслати поштою, протягом 
строку, встановленого додатком № 23 до цього Положення щодо визначення 
чисельності студентів і докторантів, які мають право на стипендію ректора та про дати 
подання, прийняття та розгляду заяв на призначення стипендії ректора у відповідному 
навчальному  році.  У виняткових випадках заяви можуть бути подані у формі скану або 
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фотографії на електронну адресу працівника деканату, який обслуговує даний 
напрямок. 

2. Працівник деканату перевіряє в USOSweb правильність поданої заяви  щодо зазначених 
наукових, мистецьких чи спортивних досягнень, підтверджує значення 
середньозваженої оцінки, отриманої в навчальному році передньому навчальному 
році, на який подано заяву, перевіряє правильність заліків та екзаменів, перевіряє 
відповідність документації додатку 11 до цих Правил шляхом введення відповідного 
коду досягнення та номер додатка, а також дату подання заяви. Працівник деканату 
підтверджує своїм підписом правильність поданої заяви. 

3. Заява, формально перевірена та підтверджена деканатом зазначена у п. 1, повинна 
бути подана в COSiD Sprawy Bytowe протягом встановленого терміну у додатку 23 до 
цього Положення про визначення кількості учнів та докторантів, які мають право на 
стипендію ректора, та терміни подання, прийом та розгляд заяв про призначення 
стипендії ректора у відповідному році академічному разом із рейтинговим списком усіх 
підготовлених у системі USOS заяв  поданих до деканату в алфавітному порядку та 
доданою до списку кількістю балів за наукові досягнення, окремо для кожної 
конкретної галузі у додатку 23 до цього Положення та перелік рейтингових кодів для 
кожного напрямку, надісланого в електронному вигляді. Розроблено детальні правила 
процедур зазначених у додатку 2 до цього Положення. У виняткових обставинах 
деканат надсилає заяви в електронному вигляді, складені  в алфавітному порядку. 

                                                                             

                                                                                              § 29 
 
       1.Стипендія ректора призначається 10% кращих студентів кожного напряму навчання,   які      
          проводяться  в Лодзькому університеті. 

2.Студенти,   перелічені  в   § 27 п. 3,    не   входить   до   визначення   кількості   студентів   
   отримання    стипендії ректора. 
3.Ректор Лодзького університету   визначає  10%  від  кількості студентів, яким може бути    
  призначена  стипендія   для окремих напрямків (  сукупно   за всіма   роками,   видами,    
  формами   та     ступенями   навчання) –   Додаток   23 до   цього Положення.   Кількість  
 студентів    визначається на основі даних про особи, які мають статус студента,       
отриманий   від  керівників деканатів 31 березня навчального року, що передує 
навчальному, на який претендував на  призначення стипендії ректора. У   разі створення   
нових галузі   навчання визначаються   ректором  Лодзького   університету   10%   студентів,   
які   мають   право   на   отримання   стипендії ректора за окремими напрямами підготовки, 
виходячи з ліміту місць,   визначених у постанові Сенату Лодзького університету щодо 
правил прийому на певний  напрямок навчання в Лодзькому університеті в 
певномунавчальному  році – додаток 23 до цього Положення. Якщо  результат визначення 
10 % кількості студентів, яким може бути  призначена стипендія менше одного, ректор 
Лодзького університету може призначити  стипендію одному студенту. 

4. Ректор Лодзького університету ділить відсоток фонду, призначеного на стипендії 
ректора(додаток 23 до цього Положення). Він виділяє фонд для відклткань, а також 
визначає терміни подання заяв на відповідний навчальний рік. 

5. Детальні критерії та правила призначення стипендії ректора визначаються положенням 
§ 26-30 цих Правил. Методика документування досягнень студента зазначена у додатку 
11 до цього Положення. Зразок заяви на призначення стипендії ректора – формуляр, 
який вигенерує студент у системі USOSweb. 

6. Тільки досягнення, включені в заяв у та отримані в період з 1 жовтня по 30 вересня 
навчального року, що передує навчальному, на який подав заяву на отримання 
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стипендії ректора, без урахування §27 п. 3. Досягнення, задокументовані пізніше, не 
оцінюються. 

7. Група студентів, які мають право на призначення стипендії ректора за кожною 
спеціальністюнавчання визначається на основі рейтингового списку за сумою 
балівстипендії (від найвищої до найнижчої), отримані для всіх типівдосягнення 
враховуються при оформленні стипендії ректора. Для всіхгалузі навчання, існує 
загальний рейтинговий список, що охоплює всі роки, режими,форми і ступені навчання. 

8. У разі якщо за рейтинговим списком, складеним у порядку, визначеному                                 п. 
7 відповідно до положень п. 3, є два або більше в  кінцевій позиції студенти з однаковою 
кількістю балів, що унеможливлює вибір одного студенту, якому повинна бути 
призначена стипендія ректора, призначити стипендію для останньої особи з вищим 
балом, ніж згадані вище, навіть якщо це так менша кількість осіб, як зазначено в 
додатку 23. Невикористана кількість місць UKSS переходить до OKSS. У разі, якщо 
рейтинговий список розглядається OKSS кількість заяв свідчить про можливість 
перевищення 10% для зазначеного напряму, стипендію ректора   призначати меншій 
кілько сть студентів, ніж в додатку 23. 

9.  Стипендія призначається за трибальною шкалою: 
1. стипендія 1 ступеня, 
2. стипендія 2 ступеня, 
3. Стипендія III ступеня. 

10. Розмір стипендії та її диференціація за окремими оцінками визначено у додатках 9 та 
9а до цього Положення, визначає ректор за погодженням з URSS на основі розрахунку, 
представленого UKSS після процедури ранжування.Кошти для призначення стипендії 
ректора визначаються після її призначення фінансування соціальних стипендій, для 
людей з інвалідністю так, щоб була виконано умова, зазначена в § 4 п. 2. Розміри, 
стипендії ректора, застосовні в даному навчальному році будуть введені у додатку 9а 
до цього Положення після створення рейтингів, зазначених  у п. 7. 

 
                                                                                          § 30 
 

1. Оцінка заяв на отримання стипендії ректора здійснюється бальною методикою, тобто 
на високий середній бал, а також за будь-які  наукові, мистецькі чи високі спортивні 
досягнення нараховується певна кількість стипендіальних балів згідно з додатком 11 до 
цього Положення. 

2.  Стипендія ректора може бути призначена студенту, якому нараховано премію за 
попередній  рік навчання, за який подав заяву на призначення стипендії ректора 
середньою мінімум 4,0. 

3. Середній бал, зазначений у п. 1, розраховується відповідно до дійсного Положення про 
навчання в Університеті Лодзі. Середній розрахунок базується на даних USOS. Якщо в 
USOS немає оцінок, середнє значення слід визначити на основі введених оцінок  до 
залікової, на діаграмі ефективності або на основі протоколів екзаменів, а у випадку, 
зазначеному в п. 4-5, на основі посвідчень  про оцінки. 

4. Студенти, зазначені в § 27 п. 2, які закінчили перший ступінь навчанн в університеті,   
відмінному від Університету  в Лодзі, під час подання заяви на отримання стипендії 
ректора, повинні  додати до  заяви, згаданій в § 28 п. 1, довідку про екзаменаційні 
оцінки та заліки  з предметів, які не закінчуються екзаменом, отриманим на останньому 
році навчання першого ступеня або карту навчального курсу, інформацію про 
відповідну шкалу оцінювання в університеті та дату отримання всіх заліків  і дату 
закінчення навчання першого  ступеня. 
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       5.   Студенти, зазначені  в §  27 п. 2,   які закінчили   навчання першого ступеня на    іншому  
              Факультеті   Лодзького    університету   які претендують на стипендію ректора, повинні               
              внести  заяву, згадану  в § 28 п. 1,    довідку     про    екзаменаційні    оцінки    та   заліки    
              предметів, які не закінчуються  екзаменом, здобутим в останній рік навчанняпершого  
              ступеня, відомості    про   дату отримання всіх заліків  та    дату    закінчення    першого  
               ступеня навчання. 

6.  Стипендіальні бали, зазначені у пі 1, нараховуються згідно з додатком 11 до цього 
Положення та §30 п. 1 і 3, враховуються для окремих видів досягнення при оформленні 
стипендії ректора. Ці бали сумуються. 

7. Загальна кількість стипендіальних балів, нарахованих у  кваліфікаційній процедурі не 
може перевищувати 200. 

 
                                                                         Розділ X 
 
                                               Стипендія ректора для докторантів 
                                                                             

                                                                                  § 31 
 

1. Докторант, про якого йдеться в § 1 п. 3, який у навчальному році, що передував 
призначенню стипендії, здійснив  наступні умови: 
а) отримав дуже хороші або хороші результати екзаменів, включених до програми 
навчання докторантів, 
б) виявив значні успіхи  у науковій роботі та підготовці докторської дисертації, 
в) під час навчання в докторантурі університету виявив особливу прихильність до  
    дидактичної праці. 

2. Докторант, зазначений у ап. 1, може отримувати стипендію ректора, якщо в межах 
терміну до 30 вересня здав  усі екзамени і заліки, необхідні для зарахування року. 

3. Стипендія ректора призначається докторанту незалежно від форми навчання  в 
докторантурі. 

  

                                                                                              § 32 
 

1. Заява про призначення стипендії ректора, оформлена згідно з додатком 11а до 
Цього Положення , повинна бути внесена  у  відповідному  для місця навчання,  

                          деканаті   в   строці,   визначеному   додатком 23   до   цього   Положення     про     
                          визначення кількості студентів та докторантів, які мають право на призначення   
                          стипендії ректора Лодзького університету та терміни подання, отримання та  
                          розгляду заяв на стипендію ректора в даному навчальному році. Зразок заяви  
                          на призначення стипендії ректораце формуляр, створений з системи USOSweb.                       
                          У виняткових випадках висновки можна надіслати у вигляді скану або фото на      
                           електронну адресу працівника деканату,  що обслуговує заданий напрямок. 

2. Працівник деканату перевіряє правильність внесеної заяви в USOSweb і 
вписаних досягнень. В заяві, зазначеній в п. 1 і внесеній докторантом, працівник 
деканату підтверджує досягнуту докторантом середньозважену  балів, 
розрахованих відповідно до положень § 34 п. 3, отриманих  в  попередньому 
навчальному році, на який подається заява, та обставин отримання всіх заліків  
та здання  всіх екзаменів  до 30 вересня,перевіряє згідність  документації з  
додатком  11а до цього Положення , а також внесення  заяви протягом строку, 
зазначеного в п. 1, підтверджуючи це своїм підписом. У виняткових випадках 
деканат надсилає заяви в електронному вигляді в алфавітному порядку. 
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3. Заява яка офіційно перевірена та підтверджена деканатом  і зазначених у п. 1, 
має бути подана до COSiD Sprawy Bytowe протягом періоду, зазначеного в 
Додатку № 23 до цього Положення щодо визначення кількості студентів та 
докторантів на право отримання стипендії ректора Лодзького університету та 
про терміни подання,  прийому та розгляду заяви про призначення стипендії 
ректора в даному навчальному році разом з підготовленим в системі USOS 
рейтинговим списком усіх поданих до деканату заяв в алфавітному порядку із 
зазначенням, які заяви мають наукові  досягнення, окремо за кожною 
докторською програмою, окресленою в додатку 23 до цього Положення та 
перелік рейтингових кодів для кожного напрямку, висланого  електронною 
поштою. Детальні правила процедури викладені в додатку 2 до цього 
Положення. 
 
                                                               § 33 

 
1. Стипендія ректора може бути призначена 20% від кількості кращих докторантів 

відповідного напрямку навчання докторантури. 
2. Ректор Лодзького університету визначає 20% від кількості докторантів, яким 

може бути призначена стипендія для індивідуальних докторських студій, 
заснованих в Університеті Лодзі - Додаток 23 до цього Положення. Кількість 
докторантів визначається на підставі отриманих  даних від керівників деканатів, 
щодо  кількісті докторантів, які навчаються в Лодзькому університеті  зі станом 
на 31 березня перед навчальним роком, на який докторант подає заяву. Ректор 
Лодзького університету ділить відсоток фонду, призначений на стипендії 
ректора,виділяє пул для відкликань (додаток 23 до цього Положення), а також 
уточнює терміни подання заяв на даний навчальний рік. Ректор Лодзького 
університету в ситуації, якщо неможливо виявити  хоча б одне місце, має право 
виділити їх для одної особи. 

3. У разі невикористання пулу місць,  для навчання докторантури на даному 
факультеті,  а зазначених у п.2, ректор Лодзького університету на прохання OKSS-
D UŁ своїм  рішенням може вищевказані місця передати OKSS-D UŁ для 
використання  Їх на іншій докторантурі даного факультету. 

 
                                                            § 34 

 
1. Детальний перелік критеріїв, згаданих у § 31 п. 1 пп. 1 літ. a-в, спосіб їх 

документації та підрахунок балів наведені у додатку 11а до цього Положення. 
Для дуже хороших результатів, згаданих у § 31 п. 1 пп. 1 літ. а, результат це  
середньозважене значення оцінок, розраховане відповідно до Положення про 
докторантське навчання в Університеті Лодзі. Середньозважену  за навчальний 
рік, що передує року, на який докторант подає заяву, слід помножити на 
коефіцієнт 1. Максимальна кількість отриманих балів  це  5. 

2. Оцінці підлягають лише досягнення, внесені до заяви та отримані з 1 жовтня до 
30 вересня навчального року, що передує навчальному році, на який подано 
заяву на призначення стипендії ректора. Досягнення задокументовані пізніше 
не підлягають пунктації. 

3. За дуже добрі або хороші результати екзаменів, включених до програми  
навчання докторантури, про яку йдеться в §31 п. 1 пп. 1 літ. a, вважається  
отримання на рік навчання, що передує навчальному року, на який докторант 
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подає заяву, середньозважену оцінку, вираховану відповідно до Положень  
докторантського навчання, що діють в Університеті Лодзі, не нижчій ніж 4.0000.  
Обчислення середньозваженої  оцінки проводиться  на основі данихі USOS. 
Якщо в USOS немає оцінок, то середній слід визначати на основі оцінок, що 
вписані  до залікової, в карті періодичних успіхів або на основі протоколів 
екзаменів. При оцінці цього використовується шкала від 1 до 5 балів . Коефіцієнт 
перерахунку середнього балу наведено в додатку 11а до цього Положення. 

4. За окремими видами досягнень - середній бал, успіхи в науковій роботі, 
підготовка докторської дисертації та особлива відданість роботі дидактичний – 
може бути нараховано не більше кількості балів, зазначених в додатку 11а цього 
Положення. Бали сумуються. Загальна кідькість стипендіальних балів, 
призначених  в  кваліфікаційній процедурі, не може перевищувати 100.  

5. Стипендія ректора призначається тим докторантам, які відповідають вимогам 
відповідно до п.4,  і після підсумовування балів посіли найвищі місця в 
рейтинговій таблиці окремо для кожної з докторантських  програм навчання, 
заснованих в Лодзькому університеті, дотримуючись положень, викладених у § 
32 і § 33 цього Положення. 

6. У випадку, якщо за рейтинговим списком, зложеним в спосіб,  який визначений  
в п.5, відповідно до положень § 33 п. 3, знаходяться  два або більше докторантів,  
що мають однакову кількість балів, а це  унеможливлює вибір одного 
докторанта, якому має бути призначена стипендія ректора, стипендію 
признають  останньому, хто має більше балів, ніж вище вказані, навіть якщо це 
менша кількість осіб,  на  яку вказує  додаток 23. Невикористане число місця 
UKSS-D передає OKSS-D. 

7. Стипендія ректора призначається в одному розмірі. 
8. Розмір стипендії ректора визначається ректором за погодженням з URSD на 

основі процедури ранжування калькуляції, представленої UKSS-D. Розмір 
стипендії ректора, що діяв у цьому навчальному році, буде  внесений  додатком 
9а до цього Положення  після створення рейтингів згаданих в п.5. 

 
                                                                                                § 35 
 

                   У питаннях, не    охоплених  цим Положенням, застосовуються  правила зазначені у             
                   Положенні про докторантське навчання  в Лодзькому університеті. 
 
 
 
 

                                                                                       Розділ XI 
                                                                                    Проживання 
 
                                                                                             § 36 

1. Студент/докторант може претендувати на проживання разом з дружиною   і дитиною в 
гуртожитку Лодзького університету. 

2. Детальні правила поселення  зазначені в Положенні про розподід  та користування 
місць у студентському гуртожитку Лодзького університету. 

 
                                                                                        Розділ XII 
                                                                          Заключні  положення 
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                                                                                          § 37 
       Компетенції Ректора Лодзького університету, що зазначені в Положенні, прислуговують    
       Проректору до студентських справ та  якості освіти. 

 
 
 


