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Regulamin programu stypendialnego Edukacja 2013 

 
§ 1. 

 
1. Regulamin określa zasady przyznawania oraz wypłacania stypendiów przez Fundację Hodos z 

siedzibą w Toruniu przy ul. Poznańskiej 49 w Toruniu, w ramach programu stypendialnego 
Edukacja 2013. 

2. Celem programu stypendialnego Edukacja 2013 jest sfinansowanie nauki (dla obcokrajowców 
również pobytu w Polsce) podczas studiów licencjackich w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej 
przy ul. Poznańskiej 49 w Toruniu na kierunku filologia hebrajska dla osób z Ukrainy, Białorusi, 
Rosji i Łotwy, a także z Polski. Umożliwi to podniesienie poziomu znajomości kultury oraz języka 
hebrajskiego i polskiego u studentów przybyłych z Europy Wschodniej, wymianę kulturalną i 
intelektualną między studentami z Europy Wschodniej i z Polski, wzrost wiedzy o społeczeństwie 
obywatelskim oraz budowanie społeczeństwa wielokulturowego i a także przeciwdziałanie 
zagrożeniu wykluczenia społecznego. 

3. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o stypendium fundowane w ramach programu 
stypendialnego Edukacja 2013 są absolwenci szkół średnich, posiadający świadectwo maturalne, 
pochodzący z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Łotwy i Polski. 

4. Kandydat ubiegający się o stypendium fundowane winien wypełnić formularz rejestracyjny. 
Formularz dostępny jest na stronie internetowej Fundacji: http://www.fundacjahodos.pl/. 

5. Wypełniony formularz wraz z wymaganymi dokumentami: 
a) oryginałami świadectw maturalnych lub równoważnych polskiemu świadectwu maturalnemu 

opatrzonymi apostille (dotyczy obcokrajowców), 
b) suplementem zawierającym wykaz zajęć edukacyjnych, liczbę realizowanych godzin, uzyskane 

oceny (dotyczy kandydatów z Rosji), 
c) zaświadczeniem w jęz. polskim o tym, że przedkładane świadectwa uprawniają do ubiegania się 

o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie 
edukacji działa instytucja wydająca świadectwa (dotyczy kandydatów z Rosji), 

d) potwierdzoną kopią dowodu osobistego lub dokumentu mu odpowiadającemu,  
e) wypełnionym i podpisanym wnioskiem o nostryfikację świadectwa uzyskanego za granicą 

(dotyczy kandydatów z Rosji), składa się w dziekanacie Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w 
Toruniu, ul. Poznańska 49 osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 
września. 

6. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie ogłoszonym na stronie internetowej Fundacji 
Hodos nie będą rozpatrywane. 

7. O przyznaniu stypendium decyduje kolejność złożenia kompletnych wniosków i ilość 
posiadanych środków finansowych, jakie będzie posiadała Fundacja na przyznanie stypendiów.  

8. W przypadku kandydatów z Polski dodatkowe kryterium stanowi sytuacja socjalna. Nie przyznaje 
się stypendium osobom posiadającym stałe zatrudnienie. Możliwości finansowe Fundacji będą 
stanowiły podstawową przesłankę do określenia wysokości dochodu na członka rodziny, która 
będzie  uprawniała do otrzymania stypendium. W razie zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z 
Polski, w celu poszerzenia liczby beneficjentów, Fundacja może przyznać tylko częściowe 
stypendia. 

9. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Fundacji. 
10. Stypendia przyznaje się raz w roku, w terminie do dnia 30 listopada. 
 

§ 2. 
 
1. Stypendium obejmuje: 
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a) stypendium w wysokości 4000 zł na każdy rok studiów, na pokrycie czesnego w Wyższej Szkole 
Filologii Hebrajskiej; 

b) stypendium w kwocie 600 zł miesięcznie na pokrycie kosztów wyżywienia podczas nauki w 
Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej (dotyczy tylko obcokrajowców), z tym że stypendium to 
może być realizowane w sposób opisany w ust. 3 poniżej, wg uznania Fundacji  

c) stypendium w kwocie 280 zł miesięcznie na pokrycie 2/3 kosztów zakwaterowania w akademiku 
WSFH, podczas nauki w WSFH (dotyczy obcokrajowców), z tym że stypendium to może być 
realizowane w sposób opisany w ust. 3 poniżej wg uznania Fundacji. Fundacja może podwyższyć 
wysokość miesięcznej stawki stypendialnej do 100% kwoty bazowej kosztów zakwaterowania 
dla stypendystów wyróżniających się w działaniach na rzecz Fundacji lub instytucji przez nią 
wskazanej, oraz w uzasadnionych przypadkach losowych. 

2. Od sumy stypendium Fundacja potrąci podatek według obowiązujących przepisów. 
3. Stypendium wypłacane będzie bezpośrednio na rzecz Uczelni, po przedłożeniu Fundacji przez 

studenta zaświadczenia wystawionego przez właściwe organy Uczelni o wpisaniu na dany rok i 
semestr studiów oraz faktury VAT/rachunku wystawionego przez Uczelnię na rzecz Fundacji z 
imiennym wskazaniem danego studenta. Fundacja może wg własnego uznania zamiast wypłaty 
stypendiów, o których mowa w ust. 1 pk b i c powyżej: 

a) dokonać zakwaterowania stypendysty w lokalu mieszkalnym/akademiku, do którego Fundacja 
będzie posiadać tytułu prawny i pokrywać pozostałą część kosztu tego lokalu/akademika ponad 
sumę 140 zł miesięcznie (dotyczy stypendystów obcokrajowców), 

b) zagwarantować pełne wyżywienie w stołówce Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu 
(dotyczy stypendystów obcokrajowców). 

4. Stypendia wypłacane będą miesięcznie, przez okres 9 miesięcy w roku (styczeń, luty, marzec, 
kwiecień, maj, czerwiec, październik, listopad, grudzień) do 15-go dni każdego miesiąca.  

5. Fundacja zrefunduje koszty dokumentów legalizujących pobyt stypendysty obcokrajowca na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz nostryfikację świadectw i dyplomów, a także zrefunduje 
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez stypendystę obcokrajowca, każdorazowo w 
terminie 14 dni od daty przedłożenia przez stypendystę stosownych rachunków i faktur 

6. Fundacja będzie zawierała ze stypendystami, którym przyznano stypendia, umowy o stypendium 
fundowane na okres jednego roku akademickiego. Warunkiem zawarcia umowy stypendialnej 
na kolejny rok akademicki jest promocja na kolejny rok studiów i kontynuowanie nauki z 
uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 7 oraz § 3 niniejszego Regulaminu. 

7. W czasie pobierania stypendium stypendysta jest zobowiązany do: 
a) uczęszczania na wszystkie zajęcia zaplanowane zgodnie z programem i regulaminem studiów; 
b) terminowego zaliczenia egzaminów; 
c) wykonywania uzgodnionych prac na rzecz Fundacji stypendium lub instytucji przez nią wskazanej;  
d) doskonalenia znajomości języka polskiego (dotyczy obcokrajowców); 
e) wywiązywania się z postanowień regulaminu stypendialnego. 
 

§ 3. 
 

1. Fundacja zaprzestanie opłacania stypendium, gdy stypendysta: 
a) przerwie odbywanie studiów; 
b) przeniesie się na inną uczelnię; 
c) zostanie skreślony z listy studentów; 
d)  nie spełni postanowień zawartych w § 2, ust. 7 niniejszego regulaminu; 
e) przekaże dokumenty zawierające nieprawdziwe dane i informacje; 

2. W przypadku urlopu dziekańskiego lub powtarzania przez stypendystę roku akademickiego, 
stypendysta traci prawo do pobierania stypendium za ten rok. 

3. Losowe przyczyny powtarzania roku będą rozpatrywane indywidualnie przez Fundację. 
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4. W przypadkach określonych w § 3 ust. 1 stypendysta zobowiązany jest do zwrócenia w całości 
pobranego dotąd stypendium w terminie 6 miesięcy wraz z ustawowymi odsetkami, z 
zastrzeżeniem §3 ust. 3 powyżej. 

 
§ 4. 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. 

 
 

 
 


