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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIOW 
dla studentow kierunku zamawianego Matematyka pierwszego stopnia 

na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wroclawskiego 
w ramach Projektu 

„Matematyka na UWr - studia peine mozliwosci". 

§1. Zasady ogolne. 
1. Niniejszy regulamin okresla warunki i tryb wyplacania stypendium motywacyjnego 

(nazywanego dalej stypendium) fmansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu 
Spolecznego (EPS) w ramach projektu „Matematyka na UWr - studia peine 
mozliwosci" (zwanego dalej Projektem) realizowanego na Wydziale Matematyki i 
Informatyki Uniwersytetu Wroclawskiego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 
listopada 2015r. w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, priorytet IV, 
Dzialanie 4.1, Poddzialanie 4.1.2 „ZwiQkszenie liczby absolwentow kierunkow o 
kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy". 

2. Prawo do ubiegania si? o stypendia maj^. studenci i studentki studiow stacjonamych I 
stopnia studiuj^cy na kierunku zamawianym Matematyka, ktorzy 

a) zostali zakwalifikowani jako uczestnicy Projektu, tzn. Beneficjenci Ostateczni; 
b) s^wpisani po raz pierwszy na swqj aktualny semestr studiow; 
c) nie korzystaj^.z urlopu; 
d) nie pobieraj^ rownoczesnie innych stypendiow, pochodz^cych ze srodkow 

Unii Europejskiej w ramach EPS, przyznanych w zwi^zku ze studiowaniem na 
innych kierunkach zamawianych na Uniwersytecie Wroclawskim b^dz na 
innych uczelniach; 

e) nie pobierali w przeszlosci stypendium, pochodz^cego ze srodkow EPS, 
przyznanego w zwi^zku ze studiowaniem na kierunku matematyka na 
Uniwersytecie Wroclawskim i wyplacanego w semestrze odpowiadaj^cym 
aktualnemu semestrowi studiow. 

3. Stypendia s^ przyznawane w drodze konkursu. 
4. Wysokosc stypendium wynosi 1000 zl (jeden lysine zlotych) miesi^cznie. 
5. Stypendia przyznawane s^ na okres nie dhizszy niz 5 miesi?cy w ramach 

poszczegolnych semestrow. . = 
Projekt wspolfmansowany przez Uniq Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. 
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6. Liczba stypendiow na poszczegolnych semestrach kolejnych edycji okreslona jest we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Liczba stypendiow moze ulec zmianie, jesli 
liczba aktualnie studiuj^cych studentow zmniejszy si? ponizej progow przewidzianych 
w warunkach konkursu nr 1 /POKL/4.1.2/2011. 

1. Stypendium przyznaje wydzialowa komisja ds. stypendiow. 
2. Komisj? stypendialn^powohije Dziekan Wydziahx Matematyki i Informatyki. 
3. W sklad komisji wchodz^: kierownik projektu, prodziekan, przedstawiciel samorz^du 

studentow. 
4. Komisja stypendialna w c i ^ u 14 dni od ogloszenia konkursu o przyznanie 

stypendium podejmuje decyzj? i sporz^dza list? rankingow^ na ktorej znajduj^, si? 
wszyscy zakwalifikowani studenci i studentki. 

5. Od decyzji komisji stypendialnej przyshiguje odwolanie do Dziekana Wydziahi 
Matematyki i Informatyki w terminie 7 dni od daty ogloszenia listy przyznanych 
stypendiow. 

1. Nabor do systemu stypendialnego odbywa si? na zasadzie dobrowolnych pisemnych 
wnioskow studentow/studentek (wedhig wzoru okreslonego w zal^czniku do 
niniejszego regulaminu), ktore nalezy zlozyc specjaliscie ds. rekrutacji i studentow w 
Dziekanacie Wydziahi Matematyki i Informatyki, w terminach podanych na stronie 
intemetowej Projektu. 

2. Stypendia wyplacane s^ na podstawie decyzji komisji stypendialnej. 
3. Stypendia wyplacane s^ przelewem na rachunek bankowy studenta/studentki, 

wskazany we wniosku. 

1. W kazdym semestrze stypendia s^ przyznawane wedhig aktualnej listy rankingowej. 
Lista rankingowa jest ustalana na pocz^^tku semestru i obowi^zuje do momentu 
sporz^dzenia nast?pnej listy rankingowej. Liczba stypendiow nie jest stala, zalezy od 
roku rekrutacji i numeru semestru. 

§2. Komisja stypendialna. 

§3. Nabor do systemu stypendialnego . 

§4. Zasady przyznawania stypendi6w. 

Projekt wspolfinansowany przez Uniq Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. 
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2. Podstaw^, sporz^dzenia listy rankingowej osob ubiegaj^cych si? o przyznanie 
stypendium jest srednia projektowa, liczba oznaczana dalej liters P. 

3. W pierwszym semestrze na pierwszym roku studiow P jest rowna wynikowi matury 
rozszerzonej z matematyki, podanemu w procentach. 

4. Zaczynaj^c od semestru drugiego P jest sum^^ sredniej wazonej ocen semestrainych 
uzyskanych od momentu sporz^dzenia poprzedniej listy rankingowej (z wyj^tkiem 
WF-u), oznaczanej dalej liters, S, oraz skladnika projektowego Q (ktory moze bye 
Ik/hn ujcmniO-

wyrazon^, w punktach ECTS. Gdy przedmiot nie konczy si? egzaminem, to Si jest 
ocen^ z zaliczenia. Gdy przedmiot konczy si? egzaminem, to 5, jest 

a) ocen^ z egzaminu lub, 
b) ocen^ niedostateczn^ gdy student/studentka nie byl dopuszczony do egzaminu 

z powodu niezaliczenia cwiczen lub 
c) ocen^^ niedostateczn^ gdy student/studentka byl dopuszczony do egzaminu, ale 

nie przyst^i l do niego lub, 
d) sredni^ arytmetyczn^^ ocen z obu terminow egzaminu, gdy zaliczenie 

przedmiotu nas t^ i lo w terminie poprawkowym. 
W przypadku zaliczenia przedmiotu w wersji B (trudniejszej) ocena i', jest zwi?kszana 
0 1, jednak tylko w wypadku, gdy zadna z ocen, stuz^cych do wyznaczenia wartosci 5, 
nie jest niedostateczna. 

6. Sredni^^ S oblicza si? z dokladnosci^, do trzech miejsc po przecinku, zgodnie z 
matematyczn^^ zasady zaokr^lania. 

7. Skladnik projektowy Q jest rowny sumie parametrow projektowych uzyskanych za 
poszczegolne dodatkowe przedmioty/konkursy oferowane przez Projekt od momentu 
sporz^dzenia poprzedniej listy rankingowej. 

8. Przedmioty uwzgl?dniane w skladniku Q nie wyst?puj^, wsrod przedmiotow 
uwzgl?dnianych w sredniej S. 

9. Wartosci parametrow projektowych za poszczegolne przedmioty s^ ustalane dla 
studentow przez prowadz^cych zaj?cia. Wartosci te zalez^^ od stopnia opanowania 
przez studenta/studentk? materialu z danego przedmiotu i frekwencji na zaj?ciach. 

Projekt wspolfinansowany przez Uniq Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. 
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10. Wartosc ujemna (-0,1) parametru projektowego jest ustalana w przypadku, gdy 
frekwencja studenta/studentki na zaJQciach jest mniejsza niz 60%. 
Wartosci dodatnie parametru projektowego zaj?c „Pracowni graficznej wizualizacji 
obiektow matematycznych" wynosz^+0,3, +0,4, +0,5. Maksymalna wartosc dodatnia 
parametrow pozostalych przedmiotow/konkursow wyst?puj^cych w skladniku Q jest 
rowna +0,3. 

11. W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) liczby P przez wi?cej niz jedn^ 
osob?, preferowani b?d^ studenci/studentki o nizszym dochodzie na czlonka rodziny, 
osoby niepelnosprawne lub dziataj^ce w kolach naukowych. 

1. Student/studentka traci prawo do stypendium z dniem wydania przez Dziekana decyzji 
o skresleniu z listy studentow. 

2. Uchylenie decyzji, o ktorej mowa w pkt.l przywraca prawo do stypendium. 
3. Student/studentka, ktory ukohczy studia obj?te Projektem przed terminem okreslonym 

w regulaminie studiow, z dniem ukohczenia studiow traci prawo do pobierania 
stypendium. 

4. Jesli po uplywie dwoch miesi?cy od momentu rozpocz?cia studiow w wyniku 
przeprowadzonej kontroli zostanie stwierdzone, ze student/studentka nie stawil/a si? 
na 75 % przeprowadzonych kolokwiow/klasowek/sprawdzianow, student/studentka 
traci prawo do pobierania stypendium. 

5. W przypadku, gdy student/studentka otrzymuj^cy stypendium straci do niego prawo, 
na pozostaly okres stypendium to zostanie przyznane innemu studentowi/studentce, 
zgodnie z decyzji wydan^ przez Komisj? oraz list^, rankingowa sporz^dzon^^ przez 
Komisj?. 

1. Przyznanie studentowi/studentce stypendium jest niezalezne od przyznania innych 
swiadczen pomocy materialnej, okreslonych w odr?bnych przepisach. 

2. Przypadki niejednoznaczne, w^tpliwe lub niewynikaj^ce bezposrednio z przepisow 
niniejszego regulaminu b?d^rozstrzygane przez kierownika Projektu. 

3. Regulamin wchodzi w zycie z dniem 5 marca 2012 r. 

-.Uwspmfinansowany przez Uniq Eurppejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. 

§5. Utrata prawa do stypendium 

§6. Postanowienia koncowe 


