
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  PRATT & WHITNEY RZESZÓW S. A. 

1. Student Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (dalej: „Uczelnia”) studiów 
stacjonarnych II stopnia prowadzonych na kierunkach Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, 
może ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego Pratt & Whitney (dalej: „Stypendium”) 
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

2. O przyznanie Stypendium może się ubiegać student, który spełnia łącznie następujące warunki:  
a. jest studentem pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia prowadzonych na 

Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, 
b. ukończył na Uczelni w roku akademickim 2022/2023 studia stacjonarne I stopnia  

prowadzone na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, 
c. w roku akademickim 2022/2023 osiągnął średnią ważoną ze studiów, o których mowa 

w pkt b), wynoszącą co najmniej 4,1, 
d. uzyskał na dyplomie z ukończenia studiów, o których mowa w pkt b) ocenę wynosząca, 

co najmniej 4,25. 
e. posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe lub organizacyjne uzyskane w okresie 

studiów, o których mowa w pkt b). 
3. Stypendium jest przyznawane przez Fundację Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza (dalej: „Fundacja”) pod warunkiem przekazania środków na ten cel przez Pratt & 
Whitney Rzeszów S. A. 

4. Stypendium przyznawane jest na okres 15 miesięcy i wypłacane będzie od kwietnia 2023 do 
czerwca 2024 w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez stypendystę. 

5. Wysokość Stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie.  
6. Wybór stypendysty zostanie dokonany przez Kapitułę składającą się maksymalnie z 15 osób, 

powołaną przez Zarząd Fundacji, przy czym członkami Kapituły z urzędu będą: 
a. Dziekan Budowy Maszyn i Lotnictwa Uczelni,  
b. Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Uczelni,  
c. Wiceprezes ds. Operacyjnych Pratt & Whitney Rzeszów S.A., 
d. Dyrektor ds. Rozwoju Działalności Operacyjnej Pratt & Whitney Rzeszów S.A., 
e. Dyrektor Inżynieringu Pratt & Whitney Rzeszów S.A., 
f. Eksperci Pratt & Whitney Rzeszów S.A. i Inżynierowie Wiodący w liczbie nie większej 

niż 3 wskazani przez Zarząd Pratt & Whitney Rzeszów S.A. 
7. Stypendium zostanie przyznane studentowi, który uzyskał najwyższą liczbę punktów ustaloną 

z następujących obszarów: 
a. średnia ważona ze studiów, o których mowa w pkt 3 c) uzyskana w roku akademickim 

2022/2023, przyjmując, że: 
i. za średnią w przedziale 4,10 – 4,40 przyznaje się 2 punkty,  

ii. za średnią w przedziale 4,41 – 4,70 przyznaje się 4 punkty,  
iii. za średnią w przedziale 4,71 – 5,00 przyznaje się 6 punktów,  

b. ocena na dyplomie z ukończenia studiów, o których mowa w pkt 3 d) w roku 
akademickim 2020/2021, przyjmując, że: 

i. za ocenę na dyplomie w przedziale 4,25 – 4,50 przyznaje się 2 punkty,  
ii. za ocenę na dyplomie w przedziale 4,51 – 4,75 przyznaje się 4 punkty,  

iii. za ocenę na dyplomie w przedziale 4,76 – 5,0 przyznaje się 6 punktów, 
c. udokumentowane osiągnięcia naukowe lub organizacyjne uzyskane w okresie 

studiów, o których mowa w pkt 2 b), przyjmując 1 punkt za każde uznane przez 
Kapitułę osiągnięcie. Kapituła uznaje osiągnięcia według swojego uznania.  



d. ocena pracy dyplomowej ze studiów, o których mowa w pkt 2 b) dokonana przez 
Kapitułę, przyjmując, że maksymalnie można otrzymać 10 punktów,  

e. Kapituła dokona wyboru stypendysty, który uzyskał najwyższą liczbę punktów ustaloną 
za zasadach określonych w pkt 8. W przypadku uzyskania przez studentów identycznej 
liczby punktów, o przyznaniu Stypendium rozstrzyga Kapituła po przeprowadzeniu 
rozmowy kwalifikacyjnej ze studentami, którzy uzyskali najwyższą równa liczbę 
punktów. 

8. Student zobowiązany jest złożyć wniosek o przyznanie Stypendium w terminie do 28.02.2023, 
załączając do niego: 

a. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa, określone w pkt 3,  
b. kopię pracy dyplomowej,  
c. dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć naukowych oraz organizacyjnych,  
d. maksymalnie 3 stronicowy opis pracy dyplomowej/projektu inżynierskiego w aspekcie 

praktycznym,  
e. inne dokumenty wskazane przez Kapitułę. 

9. Niezłożenie przez studenta dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa 
określonych w pkt 3, będzie skutkowało niedopuszczeniem studenta do dalszego 
postępowania.  

10. Warunkiem wypłaty Stypendium jest obecność studenta, któremu przyznano Stypendium na 
uroczystym wręczeniu Stypendium na posiedzeniu Senatu Uczelni, o którym stypendysta 
zostanie poinformowany.  

11. Nieobecność studenta któremu przyznano Stypendium na tej uroczystości powoduje cofnięcie 
wyboru studenta na stypendystę, chyba, że usprawiedliwi on swoją nieobecność i Kapituła 
uzna to usprawiedliwienie.  

12. Podstawą wypłaty Stypendium jest posiadanie statusu studenta przez stypendystę przez cały 
okres, w którym przyznano Stypendium.   

13. Jeżeli stypendysta utraci status studenta, ostatnia rata Stypendium zostanie wypłacona za 
miesiąc, w którym utracił status studenta studiów stacjonarnych II stopnia prowadzonych na 
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. 

14. Decyzje Kapituły w przedmiocie przyznania są ostateczne.  
15. W przypadku nieprzekazania przez Pratt & Whitney Rzeszów S.A. środków na przyznanie 

Stypendium, Zarząd Fundacji może zaniechać procedowania wyboru stypendysty, bez względu 
na czas tego zaniechania.  

 

Wnioski o stypendium należy składać w Dziekanatach odpowiedzialnych za administracyjną obsługę 
kierunków. 


