
Zarządzenia nr 23/2014 

Rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

 

w sprawie zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów w 

roku akademickim 2013/2014. 

 

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii 

Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, zwanym dalej „Regulaminem”, 

wprowadzonego w życie Zarządzeniem Rektora nr 22/2012 z dnia 21 października 

2014 roku, zwanym dalej „Zarządzeniem”, wprowadzam zasady przyznawania 

stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015: 

 

1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać nie więcej niż 10% 

studentów na danym kierunku. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium 

zawarte są w dokumencie Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom 

Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.  

 

2. Podstawą przyznania Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest procentowy 

wynik studenta (zwany dalej W) obliczany wedle matematycznego wzoru, który 

pozwala porównywać osiągnięcia studentów tego samego kierunku z 

uwzględnieniem specyfiki każdego z rocznika.   

 

 

𝑊 =  
𝑆 − 𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛
 

 

W – procentowy wynik studenta    
S – średnia studenta*        
Smin – najniższa średnia na roku studenta* 
Smax – najwyższa średnia na roku studenta* 
 

*) dotyczy średniej ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim 
 
 



3. W tym celu przy rozpatrywaniu wniosków porównuje się procentową odległość 

średniej studenta od najwyższej średniej na jego roku, gdzie 100% oznacza 

najwyższą średnią na danym roku a zarazem najwyższy możliwy W a 0% oznacza 

najniższą średnią na roku studenta. 

 

4. Porównując W studentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie Stypendium Rektora 

dla najlepszych studentów – Rektor przyznaje stypendia studentom, którzy osiągnęli 

najwyższe W na kierunku.  

 

5. W przypadku wystąpienia trudności w rozstrzygnięciu wniosków na podstawie 

W, Rektor musi skorzystać z kryterium pomocniczego, jakim są osiągnięcia 

naukowe, sportowe oraz artystyczne, wymienione przez studenta w jego wniosku.  

 

6. Rektor ma prawo ograniczyć stypendia przyznawane na podstawie W, do 2/3, 

jeżeli pozostałe 1/3 stypendiów przyznane zostanie uznaniowo (na podstawie 

przedstawionych we wnioskach osiągnięć studenta). 

 

7. Wnioski o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w 

rektoracie do dnia 6 listopada 2014 roku. 

 

8. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Teatralnej im. 

Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i wnioski wraz załącznikami dostępne są na 

stronach internetowych: at.edu.pl w zakładce stypendia i samorząd.at.edu.pl w 

zakładce dokumenty. 

 

8. Traci moc zarządzenie Rektora nr 26/2013 z dnia 14 października 2013 roku. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Kanclerz AT 

2. Z-ca kanclerza WSL 

3. Kwestor AT 

4. Samorząd Studentów AT 

5. Wydziałowe Komisje Stypendialne 

6. Prorektor ds. studenckich 

7. Dziekanat  

8. Sekretariat rektora 

9. a/a 


