Zasady naboru wniosków o stypendia w ramach inicjatywy „Solidarni
z Białorusią”
1. O stypendium mogą ubiegać się obywatele Białorusi, którzy w roku
akademickim 2020/21 są studentami I roku studiów I stopnia, II stopnia
oraz studiów jednolitych magisterskich prowadzonych w trybie
stacjonarnym.
2. Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium zobowiązane są złożyć:
- wniosek o przyznanie stypendium, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszych Zasad naboru wniosków.
3. Wniosek należy złożyć do dnia 22 października 2020r. do godz. 12:00
drogą mailową na adres: international@asp.gda.pl lub osobiście w Biurze
Współpracy i Umiędzynarodowienia, pokój nr 111, Wielka Zbrojownia.
4. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku otrzymała możliwość
rozdysponowania dwóch stypendiów na rok akademicki 2020/21.
5. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków niż liczba możliwych
do rozdysponowania stypendiów, do uzyskania stypendium w ramach
programu NAWA „Solidarni z Białorusią” zostaną wskazani studenci
o najwyższym wyniku uzyskanym w trakcie tegorocznej rekrutacji.
Uzyskany wynik zostanie wyrażony procentowo, przy czym 100% będzie
stanowić maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach
rekrutacji na dany kierunek i stopień studiów.
6. W przypadku wniosków o tej samej łącznej sumie punktów uzyskanych
w trakcie rekrutacji, o miejscu w rankingu zdecyduje uzasadnienie
wniosku.

7. Stypendium może zostać przyznane maksymalnie na okres 10 miesięcy
w roku akademickim 2020/2021.
8. Miesięczna wysokość stypendium na studiach I stopnia wynosi 1.250,00
zł, zaś na studiach II stopnia 1.500,00 zł.
9. Studenci, którzy uzyskają powyższe stypendium, zostaną zwolnieni z opłat
za kształcenie w roku akademickim 2020/21.
10. Wskazani przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku studenci –
kandydaci do stypendium w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią”
zostaną zgłoszeni do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przez
Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia drogą elektroniczną.
Jednocześnie zostaną oni zobowiązani do rejestracji w systemie
informatycznym NAWA.
11. Powyższa rejestracja jest warunkiem uzyskania ww. stypendium.
12. Uzyskanie stypendium w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią” może
wykluczać możliwość korzystania z pozostałej oferty stypendialnej
uczelni, np. stypendium socjalnego, w roku akademickim 2020/21.
Decyzję w tym zakresie podejmie Narodowa Agencja Wymiany
Akademickiej.
13. Decyzję o wyborze studentów ASP w Gdańsku wskazanych do uzyskania
powyższego stypendium podejmuje Rektor uczelni.

