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Wytyczne przyznawania stypendiów na studia dla studentów 

mających obywatelstwo polskie na Wyższej Szkole Magdeburg - 

Stendal (FH - wyższa szkoła zawodowa) lub jednej z pobliskich 

wyższych szkół zawodowych albo jednym z pobliskich 

uniwersytetów. 
(zgodnie z § 2 ustęp 3 litera f statutu Fundacji Hansa i Eugenii Jütting) 

 

Zarząd Fundacji Jütting  

•  w celu jak możliwie jak najlepszej realizacji woli założycieli 

•  i ustanowienia możliwie jednorodnej praktyki przyznawania stypendiów, 

po wysłuchaniu Kuratorium i Rady Naukowej uchwalił następujące wytyczne: 

 

 

Sekcja 1: Wybór stypendystów 

 

Celem Fundacji jest wspieranie [...] nauki i edukacji. Pojednanie i porozumienie między narodami 

Niemiec i Polski należą do zadań Fundacji (§ 2 ustęp 2 zdanie 1 i 2 statutu). Cel Fundacji będzie 

realizowany przez przyznawanie [...] stypendiów dla studentów mających obywatelstwo polskie, aby 

umożliwić im studia na Wyższej Szkole Magdeburg - Stendal (FH) lub jednej z pobliskich wyższych 

szkół zawodowych albo jednym z pobliskich uniwersytetów (§ 2 ustęp 3 litera f statutu). 

 

1. Student mający obywatelstwo polskie 

Do kręgu osób kwalifikujących się do przyznania stypendium należy ten, kto jest obywatelem polskim 

i studiuje na państwowej lub uznawanej przez państwo wyższej szkole zawodowej lub uniwersytecie 

w Polsce lub za granicą. Obywatelstwo i status studenta należy uwiarygodnić przez przedłożenie 

odpowiednich dokumentów. 

 

2. Studia na Wyższej Szkole Magdeburg - Stendal (FH) lub jednej z pobliskich wyższych szkół 

zawodowych albo jednym z pobliskich uniwersytetów  

Sponsorowany będzie semestr studiów zagranicznych polskich studentów na Wyższej Szkole 

Magdeburg - Stendal (FH) lub jednej z pobliskich państwowych lub uznawanych przez państwo 

wyższych szkół zawodowych albo jednym z pobliskich uniwersytetów.  

Za uczelnię „pobliską “ uznawana jest szkoła wyższa lub uniwersytet położone w promieniu do 100 

km od Stendalu. Pierwszeństwo będzie miało sponsorowanie semestru studiów zagranicznych na 

Wyższej Szkole Magdeburg - Stendal. 

 

3. Porozumienie między narodami Niemiec i Polski, umożliwienie studiów zagranicznych, zdobycie 
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znajomości języka niemieckiego  

Stypendium ma dać polskim studentom możliwość odbycia jednego semestru studiów zagranicznych. 

Studia zagraniczne mają ponadto służyć pogłębieniu i polepszeniu posiadanej znajomości języka 

niemieckiego. Studia zagraniczne stypendystów stanowią także wkład do porozumienia między 

narodami Polski i Niemiec. 

 

 

Sekcja 2: Procedura przyznawania stypendiów 

 

1. Zgłoszenie 

1.1. Zgłoszenia na stypendium przyjmowane są w każdym czasie. Decyzja w sprawie przyznania 

stypendium podejmowana będzie - w miarę możliwości - z odpowiednim wyprzedzeniem przed 

rozpoczęciem kolejnego semestru/semestru zagranicznego. 

 

1.2. Zgłoszenia muszą zawierać: 

 •  nazwisko i adres kandydata; 

 •  numer telefonu i adres mailowy kandydata; 

 •  wyczerpujący życiorys w formie tabeli; 

 •  kopię świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów 

wyższych; 

 • zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia i aktualne dokumenty potwierdzające osiągnięte 

wyniki; 

 •  pismo niemieckiej szkoły wyższej lub niemieckiego uniwersytetu o przyjęciu kandydata jako 

studenta (-gościa). 

1.3. Zgłoszenia powinny zawierać: 

 •  numer telefonu, adres mailowy, dane bankowe kandydata; 

 •  list polecający nauczyciela akademickiego 

1.4. Zgłoszenia należy składać w języku niemieckim. 

 

2. Propozycja decyzji Rady Naukowej 

2.1. Rada Naukowa ocenia nadesłane zgłoszenia. Ocena stanowi rekomendację dla decyzji Zarządu. 

2.2. Przewodniczący może przydzielić zgłoszenie jednemu z członków Rady jako sprawozdawcy celem 

przygotowania oceny i ewaluacji. O ile jest to możliwe, należy przy tym uwzględniać bliskość 

merytoryczną i osobiste zainteresowanie członków Rady. 

2.3. Oceny zgłoszeń dokonuje się na posiedzeniu odpowiednio wcześnie zwoływanym przez 

przewodniczącego. Głosowanie odbywa się zgodnie z § 11 Statutu. 

 

3. Decyzja Zarządu 

3.1. Po przedłożeniu przez Radę rekomendacji odnośnie decyzji, na zaproszenie prezesa zbiera się 

Zarząd, który podejmuje decyzję zgodnie z § 11 Statutu. 

3.2. Decyzja jest dla uczestników wiążąca (por. § 661 ustęp 2 BGB (kodeksu cywilnego)). Droga 

prawna jest wykluczona. 

3.3. Zarząd informuje wszystkich kandydatów o wpływie ich wniosków i podjętej decyzji. Wybranych 

stypendystów należy ponadto pouczyć o wysokości, rodzaju i trybie wypłacania stypendium (por. 

Sekcja 2 punkt 4) oraz ich obowiązkach sprawozdawczych (por. Sekcja punkt. 5.1.). 
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4. Rodzaj, wysokość, okres i tryb wypłacania stypendium 

4.1. Stypendia przyznawane są w formie kwot miesięcznych (płatności pieniężnych). Ich wysokość 

wynosi z reguły 550 €. 

4.2. Stypendia przyznawane są na okres jednego semestru. Przedłużenie jest możliwe, jeżeli nie będą 

wyczerpane środki udostępniane w planie budżetowym. 

Płatność kończy się przed upływem okresu, na który stypendium zostało przyznane, w przypadku 

przedwczesnego zakończenia, porzucenia lub przerwania semestru zagranicznego przez stypendystę. 

4.3. Wszystkie świadczenia dokonywane są bezgotówkowo przelewem bankowym. 

 

5. Dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki, rozmowa (prasowa) 

5.1. Stypendysta ma na koniec okresu, na który stypendium zostało przyznane, złożyć krótkie 

pisemne sprawozdanie dotyczące przebiegu swojej nauki i przedłożyć dokumenty potwierdzające 

osiągnięte wyniki oraz potwierdzenia uczestnictwa. 

5.2. Przynajmniej raz w okresie trwania stypendium Zarząd powinien zaprosić stypendystę na 

rozmowę. Na niej stypendysta poinformuje zarówno Zarząd, Radę Naukową, jak też przedstawicieli 

mediów o swoim projekcie. Przewodniczący może – jeżeli uzna to za właściwe – podzielić tę rozmowę 

na części oficjalną dla przedstawicieli mediów i nieoficjalną. 

 

 

6. Wstrzymanie wypłat i żądanie zwrotu świadczenia 

6.1. Zarząd może tymczasowo lub ostatecznie wstrzymać wypłatę miesięcznej kwoty pieniężnej ze 

skutkiem na przyszłość, jeżeli stypendysta  

• mimo upomnienia bez usprawiedliwienia nie dopełni w przeciągu 3 tygodni ciążącego na nim 

obowiązku sprawozdawczego lub bez usprawiedliwienia będzie nieobecny na rozmowie. O 

tym skutku prawnym należy przedtem w odpowiedniej formie uprzedzić stypendystę; 

 •   nie uczęszcza na opisane w zgłoszeniu studia; nieznaczne zmiany merytoryczne są do 

zaakceptowania, zwłaszcza, gdy wynikną dopiero w toku pogłębionego zajmowania się 

materiałem. 

 •   osiąga głównie niezadowalające i/lub niedostateczne wyniki w trakcie semestru studiów 

zagranicznych. O tym skutku prawnym należy wcześniej w odpowiedniej formie 

poinformować; 

6.2. Wypłacone już świadczenia Zarząd powinien cofnąć z mocą wsteczną i zażądać ich zwrotu, jeżeli 

 •   stypendium uzyskane zostało wskutek podstępnego wprowadzenia w błąd, groźby lub 

przekupstwa; 

 •   stypendium uzyskane zostało na podstawie danych, które w ich zasadniczej treści były 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

 •  stypendium zostało wykorzystane niezgodnie z celem jego przyznania 
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Sekcja 3: Przepisy końcowe 

 

1. Wejście w życie 

1.1. Sekcja 1 niniejszych wytycznych wchodzi w życie w dniu ich podjęcia. 

1.2. Sekcja 2 niniejszych wytycznych wchodzi w życie z dniem 03.11.2014 r. 

 

2. Opublikowanie 

Niniejsze wytyczne zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji, a wgląd do nich można 

uzyskać w godzinach pracy w sekretariacie, Schadewachten 48, 39576 Hansestadt Stendal. 

 

3. Zrównanie formy językowej 

Określenia męskie w niniejszych wytycznych obowiązują także dla uczestników płci żeńskiej. 

 

 

Stendal, dnia 03.11.2014 r. 

podpisano Woltert 


