
 
 Collegium Da Vinci 

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, Poland 

phone:  +48 61 27 11 010, e-mail: info@cdv.pl 

 

cdv.pl 

 

 
Załącznik nr  1 do Zarządzenia Rektora Collegium Da Vinci w Poznaniu z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie 

ustanowienia regulaminu stypendium Da Vinci. 

 

Regulamin przyznawania Stypendium Da Vinci w roku akademickim 2019/2020 w Collegium 

Da Vinci. 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin, na podstawie art. 420 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce CDV określa zasady i tryb przyznawania Stypendium Da Vinci.  

2. Stypendium  Da Vinci,  zwane  dalej  Stypendium,  ma  na celu wspieranie szczególnie utalentowanych 

obecnych studentów oraz kandydatów planujących rozpocząć naukę w roku akademickim 2019/2020 

poprzez udzielenie im pomocy materialnej w trakcie studiów na dowolnym kierunku studiów  I  stopnia 

lub II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadzonych w Collegium Da Vinci. 

3. Stypendium przyznaje się przynajmniej jednemu studentowi oraz przynajmniej jednemu kandydatowi,  

z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 regulaminu. Uczelnia zastrzega sobie możliwość wybrania maksymalnie trzech 

laureatów konkursu w przypadku, gdy poziom przesłanych prac będzie zbliżony.  

4. Uczelnia zastrzega sobie możliwość wybrania mniejszej liczby osób w przypadku, gdy poziom prac 
będzie niezadowalający oraz  przeprowadzenia dodatkowej tury konkursu we wrześniu 2018 r. celem 
wyłonienia kolejnych stypendystów. 
 
5. Stypendium Da Vinci przyznawane jest ze środków przeznaczonych przez Piotra Voelkela i Mariana 

Marka Przybylskiego, założycieli Collegium Da Vinci, na Fundusz Stypendialny Collegium Da Vinci, 

utworzony zgodnie z art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce. 

§ 2 

1. O Stypendium mogą ubiegać się:  

a) studenci semestrów I-IV studiów I stopnia w CDV,  

b) studenci semestrów V-VI studiów I stopnia, którzy kontynuują naukę na studiach II stopnia w 

Collegium Da Vinci,  

c) studenci semestrów I-II studiów II stopnia w CDV,  

d) kandydaci, którzy spełniają kryteria zgodne z zasadami  rekrutacji  obowiązującymi w Zarządzeniu 

Rektora z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 

oraz limitów przyjęć, w szczególności: wypełnili internetowy formularz rekrutacyjny na stronie 

www.cdv.pl oraz dostarczyli do Centrum Organizacji Dydaktyki  CDV w Poznaniu   komplet   

dokumentów rekrutacyjnych na studia,   wskazanych w Zarządzeniu Rektora z dnia 24 kwietnia 2019 

r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 oraz limitów przyjęć. 

2. Wniosek o  przyznanie Stypendium powinien zawierać: 
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a) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu; 

b) pracę konkursową w postaci filmu nagranego dowolną techniką o długości nieprzekraczającej 180 

sekund pt. „Dimostrazione – sprawdzaj wiedzę w praktyce”.  

wraz z podpisaną deklaracją stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu. 

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych  osobowych oraz zapoznaniu się i akceptacji 

niniejszego Regulaminu – zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik  nr  3 do Regulaminu. 

3. Kompletny wniosek należy złożyć w Biurze Sprzedaży usług Edukacyjnych w terminie do dnia 5 lipca 

2019 r. w siedzibie Uczelni. Wniosek można także dostarczyć pocztą na adres Biuro Sprzedaży Usług 

Edukacyjnych (pokój 034), ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (decyduje data wpływu do Biura 

Sprzedaży Usług Edukacyjnych). Film konkursowy może zostać doręczony na nośniku cyfrowym lub 

przesłany na adres: ciekawi@cdv.pl (tytuł wiadomości: Stypendium Da Vinci) poprzez umieszczenie go 

na dysku wirtualnym umożliwiającym jego pobranie w każdym czasie.  

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie pozostawiane będą bez rozpoznania. Za wniosek 

niekompletny uważa się również brak możliwości pobrania filmu przez Komisję w przypadku jego 

umieszczenia na dysku wirtualnym. 

§ 3 

1. Przyznanie stypendium następuje na podstawie oceny filmu konkursowego.  

2. O przyznaniu Stypendium decyduje trzyosobowa Komisja w skład której wchodzą: 

a) Piotr Voelkel,  

b) Huyen Pham (kanał YT Emce Kwadrat),  

c) Dawid Myśliwiec (kanał YT Uwaga Naukowy Bełkot)  

– z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Rektor uprawniony jest do zmiany składu Komisji w każdym czasie. 

4. Wszystkie filmy konkursowe oceniane są anonimowo. Komisja oceniając dany film bierze pod uwagę 

przede wszystkim poziom twórczego opracowania tematu, poprawność językową, techniczną, w tym 

zachowanie zalecanej długości filmu, a także wartość artystyczną filmu. Każdy film zostanie oceniony 

przez każdego z członków Komisji w skali 0-5 pkt. 

5. Stypendium zostanie przyznane autorom najwyżej ocenionych filmów konkursowych - przynajmniej 

jednemu obecnemu studentowi oraz jednemu kandydatowi. 

6. W przypadku kandydata, warunkiem przyznania Stypendium jest wpis kandydata na listę studentów 

Collegium Da Vinci oraz złożenie ślubowania. 

7. Lista Stypendystów zostanie ogłoszona do dnia 26 lipca  2019 r. 

8. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

§ 4 
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1. Stypendium w rocznej wysokości 8 400 zł brutto przyznawane jest na jeden rok akademicki i wypłacane  

w 12 ratach na konto wskazane przez Stypendystę. 

2. W przypadku zaległości Stypendysty wobec Uczelni w zapłacie jakichkolwiek należności, Uczelnia 

uprawniona będzie do potrącenia zaległości z kwoty Stypendium. 

3. Rektor może cofnąć Stypendium w przypadku: 

a) naruszenia przez Stypendystę przepisów obowiązujących w Uczelni lub w przypadku popełnienia przez 

Stypendystę czynu uchybiającego godności studenta, w szczególności w przypadku otrzymania przez 

Stypendystę kary dyscyplinarnej; 

b) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie; 

c) jeżeli informacje lub oświadczenia złożone we wniosku o Stypendium, w tym w szczególności 

w załączniku nr 2, okażą się niezgodne z prawdą. 

4. Rektor cofa Stypendium w przypadku:  

a) skreślenia Stypendysty z listy studentów Collegium Da Vinci; 

b) gdy Stypendystą jest student semestrów V-VI studiów I stopnia - braku kontynuacji przez tego studenta 

nauki na studiach II stopnia w Collegium Da Vinci. 

5. W przypadku cofnięcia Stypendium, na zasadach wskazanych w ust. 3 lub 4 powyżej regulaminu, 

Stypendysta zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanego Stypendium w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji Rektora o cofnięciu Stypendium. 

§ 5 

1. Rektor CDV ma prawo do dokonywania wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania 

sytuacji, których Regulamin nie przewiduje. 

2. Regulamin Stypendium jest dostępny na stronie internetowej: www.cdv.pl 

 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o przyznanie Stypendium. 

2. Wzór deklaracji o autorstwie pracy oraz udzieleniu licencji. 

3. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz inne oświadczenia. 


