Załącznik nr 1 do Umowy o współpracy
Regulamin stypendiów ENERGA-OPERATOR SA dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Wydziału nauk Technicznych, kierunku ENERGETYKA

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. ENERGA-OPERATOR SA ustanawia stypendia dla studentów III lub V semestru studiów I stopnia na Wydziale
Nauk Technicznych, którzy kształcą się na kierunku energetyka.
2. Liczba stypendiów fundowanych w danym roku oraz miesięczna kwota jednego stypendium jest corocznie
ustalana przez ENERGA-OPERATOR SA.

II. KRYTERIA i TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
1. O przyznanie stypendium może ubiegać się student, który:
a) Zaliczył II semestr studiów,
b) w terminie ustalonym przez ENERGA-OPERATOR SA złoży w dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych
wniosek zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zawierający krótką
charakterystykę profilu swoich zainteresowań naukowych i uzasadnienie powiązania tych zainteresowań
z działalnością ENERGA-OPERATOR SA.
2. Termin, o którym mowa w pkt 1 lit. b, jest podawany do wiadomości studentów Wydziału Nauk Technicznych
najpóźniej na dziesięć dni kalendarzowych przed jego upływem.
3. Wybór stypendysty (stypendystów) dokonywany jest na podstawie dokumentów przedłożonych przez
zainteresowanego studenta oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez Komisję stypendialną
(dalej: Komisja).
4. Podstawowymi kryteriami stosowanymi przy ocenie studentów ubiegających się o stypendium są:
a) rejestracja kandydata na semestr III studiów bez długu punktowego;
b) średnia ocen uzyskana w czasie dotychczasowego przebiegu studiów. Średnia ta nie powinna być niższa niż
średnia ocen dla wszystkich studentów z danego kierunku i roku studiów, na którym kształci się kandydat;
c) udokumentowana działalność naukowa i organizacyjna kandydata podczas studiów (aktywna działalność
w studenckich kołach naukowych, autorstwo lub współautorstwo artykułów i referatów naukowych, udział
w opracowywaniu materiałów dydaktycznych itp.);
d) przebieg rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją.
5. Do rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją zapraszani są jedynie studenci ubiegający się o stypendium, których
wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym przez ENERGA-OPERATOR SA.
6. Komisja podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium.

III. ZOBOWIĄZANIA STYPENDYSTY
Student, któremu Komisja przyzna stypendium ENERGA-OPERATOR SA (dalej: Stypendysta), jest zobowiązany
do zawarcia ze Spółką umowy cywilnoprawnej, na mocy której zobowiąże się do:
a) odbycia praktyki studenckiej w ENERGA-OPERATOR SA, jeżeli Spółka takie żądanie przedstawi Stypendyście.
Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może dotyczyć jednej wakacyjnej praktyki studenckiej
przewidzianej w programie studiów, a ENERGA-OPERATOR SA nie jest zobowiązana do wypłaty Stypendyście
wynagrodzenia za jej odbycie;
b) realizacji pracy dyplomowej z zakresu tematycznego zaproponowanego lub zaakceptowanego przez
ENERGA-OPERATOR SA;
c) doręczenia ENERGA-OPERATOR SA odpisu dyplomu ukończenia studiów na Politechnice niezwłocznie
po spełnieniu przesłanek do otrzymania tego dokumentu;
d) odbycia stażu w ENERGA-OPERATOR SA po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów, jeżeli Spółka przedstawi
Stypendyście taką propozycję. Propozycja, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być przedstawiona nie
później niż w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia ENERGA-OPERATOR SA odpisu dyplomu ukończenia
studiów przez Stypendystę, a okres stażu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Za odbycie stażu Stypendyście
przysługuje wynagrodzenie, w wysokości i na zasadach określonych w odrębnej umowie.

IV. ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM
1. Przyznane stypendium jest wypłacane w okresach miesięcznych, przez dwa semestry studiów, przy czym za
semestr uważa się umownie pięć miesięcy kalendarzowych.
2. ENERGA-OPERATOR SA może zaprzestać wypłacania przyznanego stypendium w przypadku, gdy
Stypendysta:
a) nie uzyska wpisu na kolejny semestr studiów,
b) zostanie skreślony z listy studentów,
c) rozpocznie korzystanie z urlopu dziekańskiego,
d) osiągnie średnią ocen za poprzedni semestr studiów niższą niż średnia dla wszystkich studentów na kierunku
i roku, na którym się kształci,
e) zmieni Wydział lub kierunek studiów, na którym się kształci,
f) odmówi odbycia praktyki, o której mowa w ust. 7 lit. a,
g) w czasie współpracy z ENERGA–OPERATOR SA w ramach zawartej ze Spółką umowy cywilnoprawnej naruszy
porządek, organizację pracy lub zasady BHP obowiązujące w ENERGA–OPERATOR SA.
3. W przypadkach wskazanych w cz. IV pkt. 2 ENERGA–OPERATOR SA może bez zachowania okresu
wypowiedzenia rozwiązać zawartą ze Stypendystą umowę cywilnoprawną, z przyczyn leżących po stronie
Stypendysty.
4. W przypadkach wskazanych w cz. IV pkt 2, a także w przypadku niewykonania przez Stypendystę obowiązku
określonego w cz. III lit. c lub odmowy odbycia stażu, o którym mowa w cz. III lit. d, Stypendysta zobowiązany jest
do zwrotu kwoty pobranego stypendium, jeżeli ENERGA–OPERATOR SA przedstawi mu takie żądanie.
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