
ZARZĄDZENIE NR 88/2022 
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

z dnia 8 listopada 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława 

Tarnowskiego w Tarnobrzegu Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, art. 86 ust. 1-4 oraz art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) 

w porozumieniu z Samorządem Studenckim Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. 

Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 

W Regulaminie świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. 

Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, stanowiącym załącznik do zarządzenia 

Nr 65/2019 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego  

w Tarnobrzegu z dnia 25 września 2019 r., zmienionym zarządzeniem Rektora Nr 94/2020  

z  dnia  28  września  2020 r.,  zarządzeniem  Rektora  Nr 78/2021  z  dnia   26  października  

2021 r., zarządzeniem Rektora Nr 4/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. i zarządzenie Rektora 

Nr 81/2022 z dnia 4 października 2022 r.,  wprowadza się następujące zmiany : 

 

1) W załączniku nr 10 do regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w pkt. I pkt 7 

otrzymuje brzmienie: 

,,7. W przypadku uzyskania przez grupę studentów na listach rankingowych takiej 

samej  liczby  punktów,  takiej  samej  średniej  ocen  ze wszystkich ocen uzyskanych  

w poprzednim roku akademickim oraz takiej samej średniej ocen z dokładnością do 

czterech miejsc po przecinku, która spowodowałaby przekroczenie limitu 10% liczby 

studentów,  żaden student nie jest uprawniony do otrzymania stypendium rektora.     

W przypadku uzyskania przez grupę studentów na listach rankingowych takiej samej 

liczby    punktów,  takiej   samej   średniej   ocen   ze   wszystkich   ocen   uzyskanych  

w poprzednim roku akademickim oraz takiej samej średniej ocen z dokładnością do 

czterech miejsc po przecinku, która spowodowałaby przekroczenie limitu 10% liczby 

studentów ( w przypadku do 19 studentów składających wniosek o stypendium 



rektora studiujących na pierwszym, drugim stopniu danego kierunku i jednolitych 

studiach magisterskich) stypendium rektora może być przyznane tylko jednemu 

studentowi, decyduje o tym dodatkowe kryterium: średnia ocen z semestru letniego.”  

 

 

§ 2 

 

Pozostałe postanowienia zarządzenia Rektora Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 r.  

(z późn. zm.) pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR 

dr hab. Anna Szylar, prof. ucz. 

 

  


