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SYSTEM STYPENDIALNY EWANGELIKALNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEOLOGICZNEJ  
1. Stypendia z funduszu stypendialnego EWST 
EWST współpracuje regularnie z kilkoma zagranicznymi fundacjami, które w każdym roku akademickim 
umożliwiają wnioskowanie o stypendium pokrywające w części koszty studiowania. 

Stypendia z funduszu stypendialnego EWST: 
• są dostępne dla każdego studenta oraz dla wolnych słuchaczy 
• obejmują 4 lata nauki studenta 
• w roku akademickim 2022/23 co trzeci student otrzymał stypendia z funduszu stypendialnego EWST 
• najwyższa otrzymana kwota to 2600 zł rocznie, przeciętna wysokość stypendium to około 2000 zł 
• ważnym kryterium w przyznawaniu stypendiów jest zaangażowanie w służbę chrześcijańską 
• studenci z wysoką średnią ocen, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o 

dodatkowe stypendium im. Zachariasa Ursinusa 
• koszt studiów licencjackich w EWST w roku akademickim 2023/24 to 3300 zł 

2. Stypendia z Ministerstwa Edukacji i Nauki 
• pomoc materialna z MNiSW to stypendia socjalne, naukowe i specjalne oraz zapomogi 
• najwyższe stypendium socjalne w roku akademickim 2022/23 to 9900 zł rocznie, stypendium naukowe 

to 9000 zł, specjalne to 7650 zł 

3. Konkursy i akcje promocyjne 
• konkurs Darmowy indeks – zwolnienie z opłat czesnego na pierwszym roku nauki dla liderów i pastorów 
• akcja promocyjna Student za studenta – zwolnienie z minimum 50% czesnego, lub też więcej za 

zrekrutowanie osoby/osób na studia w EWST 
 
Osoby biorące udział w konkursach i akcjach promocyjnych mają pełne prawo do skorzystania ze stypendium 
z funduszy EWST i stypendium z MEiN.  
 
Stypendia przyznawane są niezależnie od wieku studenta. 
 
4. Zapomoga losowa 

Unia Ewangelikalna w Rzeczypospolitej Polskiej, założyciel Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we 
Wrocławiu posiada pulę zapomogową dla studentów EWST. Zapomoga losowa jest formą doraźnej, 
bezzwrotnej pomocy materialnej dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej, mogącej uniemożliwić mu kontynuowanie studiów. 

Dodatkowe informacje na temat systemu stypendialnego EWST:  
biuro_kanclerza@ewst.pl, tel. +48 71 346 99 12 
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