
REGULAMIN 

Stypendium ufundowane przez PKO Bank Polski na dofinansowanie kursów językowych 
dla studentów judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego 

1. Każdy kandydat na stypendystę zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem 
stypendium przed złożeniem dokumentów. Wystartowanie w konkursie 
stypendialnym oznacza akceptację regulaminu. 

2. Przyznawane są dwa stypendia w wysokości 12000 każde na dofinansowanie letniego 
kursu nauki języka hebrajskiego oraz jedno stypendium w wysokości 12000 na 
dofinansowanie letniego kursu nauki języka jidysz (w Tel Awiwie bądź w Nowym 
Jorku). 

3. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna Katedry Judaistyki (w składzie: dr hab. 
Agnieszka Jagodzińska, dr Anna Kałużna, dr Joanna Lisek, prof. Marcin Wodziński). 
Organem odwoławczym jest Dziekan Wydziału Filologicznego. 

4. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo. 

5. Kwota wypłacana w ramach stypendium będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Ew. koszty składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego 
stypendysta ponosi we własnym zakresie. 

6. Stypendysta jest zobowiązany do podpisania umowy stypendialnej określającej jego 
zobowiązania.  

7. Dokumenty, jakie osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć w 
wyznaczonym terminie, obejmują: 

I. podanie zawierające: 

A. informację, na jaki kurs student zamierza się udać 

B. krótkie uzasadnienie, dlaczego chce doskonlić swoje kompetencje w danym języku 

II. opinię pracownika naukowego  

III. w przypadku studentów powyżej pierwszego roku: poświadczone w dziekanacie 
świadectwo ukończenia semestru letniego 2017/2018 z wyliczoną średnią ocen z 
wszystkich semestrów studiów judaistycznych odbytych na Uniwersytecie Wrocławskim. 

8. Stypendium na dofinansowanie językowego kursu letniego można łączyć z innymi 
stypendiami przyznawanymi przez Katedrę Judaistyki.  

9. Jeżeli student otrzyma stypendium na dofinansowanie kursu językowego, a nie 
weźmie w nim udziału (niezależnie od powodów) zobowiązany jest do zwrotu 
całości uzyskanej w ramach stypendium sumy.  

10. Dokumenty należy składać do 18 grudnia 2018 roku w Sekretariacie Katedry 
Judaistyki przy ul. Św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu (p. 111) lub listownie na wskazany 
wyżej adres z dopiskiem na kopercie STYPENDIUM NA KURS JĘZYKOWY.  

11. Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie internetowej Katedry 
Judaistyki  do 24 grudnia 2018. 


