
Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla 

studentów na rok akademicki 2020/2021. 
 

1.  Zasady przyznawania stypendium ministra dla studentów regulują przepisy: 
 

  art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz  

  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w 

sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla 

studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297) 

 
2.  Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się: 

 

 znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami 
 

lub 
 

 znaczącymi osiągnięciami sportowymi. 
 

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na 

jednym, wskazanym przez niego kierunku. 
 

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych 

studiach magisterskich. 
 

Stypendium nie przysługuje studentowi: 
 

 jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat, 
 

 posiadającemu tytuł zawodowy: 
 

 magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 
 

 licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 
 

3. Tryb składania wniosku o stypendium 
 

Wnioskodawcą jest wyłącznie Rektor Uniwersytetu Opolskiego. 
 

Student ubiegający się o stypendium ministra ma obowiązek: 
 

 wypełnić wniosek w formie elektronicznej i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające 

przedstawione osiągnięcia oraz oświadczenie zgodnie ze wzorami umieszczonymi na stronie 

internetowej MNISW: 

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-

za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021



 
Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać w formacie PDF (nie wolno 

skanować wydrukowanych wniosków do formatu PDF) 

UWAGA! Plik PDF powinien mieć nazwę: „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię.pdf” (bez 

polskich znaków), np. „wniosek stypmin UXY Kowalski Michal.pdf” 

 złożyć wniosek wraz z dokumentami w formie elektronicznej w Dziekanacie właściwego 

Wydziału do 3 października, 
 

Rada Instytutu sprawdza wniosek pod względem merytorycznym i kompletności dokumentów, opiniuje 

wniosek a następnie przekazuje w formie elektronicznej do dnia 11 października Rektorowi 

Uniwersytetu Opolskiego , który przekazuje rekomendowane wnioski o przyznanie stypendium Ministra 

w terminie do 25 października, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego 

przez ministra w BIP na stronie podmiotowej ministra. 

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2020/2021 są rozpatrywane w terminie do dnia 31 marca 

2021r. 

Szczegółowe informacje, z którymi należy się zapoznać znajdują się na stronie MNiSW pod poniższym 

linkiem: 
 

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-
za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021 


