
REGULAMIN 

przyznawania stypendium wyjazdowego „Lasy Świata” dla studentów Wydziału 
Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 
 
1. Celem stypendium jest umożliwienie udziału studentów w wyjazdach naukowych Wydziału 

Leśnego i Technologii Drewna UPP „Lasy Świata” oraz wyróżnienie studentów aktywnie 
działających na rzecz Uczelni, Wydziału i społeczności akademickiej. 

2. Wyjazdy naukowe Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP „Lasy Świata” organizowane 
są w różne regiony geograficzne, aby uczestnicy mogli poznać różnorodne formacje leśne, 
sposoby ich funkcjonowania, instytucje i organizacje zajmujące się gospodarowaniem i 
ochroną lasów, badaniami naukowymi oraz kształceniem kadr dla leśnictwa. 

3. Uczestnikami wyjazdów mogą być studenci i pracownicy Wydziału Leśnego i Technologii 
Drewna UPP, którzy sami pokrywają koszty uczestnictwa oraz studenci, którzy uzyskają 
stypendium wyjazdowe. W miarę wolnych miejsc, w wyjazdach mogą uczestniczyć także 
absolwenci WLiTD oraz inne zainteresowane osoby. 

4. Stypendium może uzyskać osoba, która w dniu składania wniosku ma status studenta 
Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP, dowolnego roku studiów stacjonarnych lub 
niestacjonarnych, pierwszego lub drugiego stopnia. 

5. Każdorazowo, przed organizowanym wyjazdem, Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii 
Drewna UPP ogłasza na stronie internetowej WLiTD rozpoczęcie naboru kandydatów na 
stypendia wyjazdowe oraz termin i miejsce składania wniosków. 

6. Liczba dostępnych stypendiów może być różna w odniesieniu do poszczególnych wyjazdów. 
Jedno stypendium funduje Dziekan WLiTD, pozostałe fundują inne zainteresowane osoby lub 
instytucje. Dziekan może zrezygnować z ufundowania stypendium, w przypadku braku 
możliwości finansowych lub dużej liczby innych darczyńców, może też ufundować większą 
liczbę stypendiów. 

7. Stypendia wyjazdowe przyznaje Komisja na wniosek osoby zainteresowanej. W skład Komisji 
wchodzą: dziekan lub prodziekan (jako przewodniczący), trzech przedstawicieli studentów 
(nie mogą to być osoby składające wniosek o przyznanie stypendium), trzech przedstawicieli 
pracowników WLiTD oraz po jednym przedstawicielu każdego fundatora stypendium. 

8. Komisja ocenia kandydatów na podstawie złożonych wniosków. W przypadku wątpliwości 
Komisja może poprosić kandydata o złożenie dodatkowych wyjaśnień, poprzez uzupełnienie 
wniosku lub osobiste stawiennictwo. Głównym kryterium przyznawania stypendium jest 
aktywność studenta na różnych polach jego działalności. Może to dotyczyć reprezentowania 
jednostki na zewnątrz w różnego rodzaju zawodach, turniejach, konkursach, olimpiadach, 
konferencjach itp. Może to być także działalność organizacyjna na rzecz Wydziału, Uczelni 
czy społeczności akademickiej, aktywność naukowa, czy różnego rodzaju działania 
charytatywne, pomocowe, wzorowa postawa koleżeńska, itp. 

9. Lista osób otrzymujących stypendium jest ogłaszana publicznie. 

10. Komisja, do momentu rozpoczęcia wyjazdu, może wycofać wcześniej przyznane stypendium, 
jeżeli osoba która je otrzymała, podała we wniosku nieprawdziwe informacje. 

11. Wysokość stypendium jest równa wysokości wpłaty jaką ponoszą pozostali uczestnicy 
wyjazdu. Przyznane stypendium nie może być wykorzystane na inne cele niż pokrycie 
kosztów uczestnictwa w wyjeździe naukowym Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP 
„Lasy Świata”. 


