REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO
NA KIERUNKU ZAMAWIANYM
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku
INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia, licencjackie i inżynierskie), uczestniczących
w projekcie „Informatyka twoją szansą“ realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie
4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na
wiedzy.
Przepisy i postanowienia ogólne
§1
Przedmiotem projektu jest udzielenie wsparcia studentom studiów stacjonarnych kierunku
informatyka Uniwersytetu Rzeszowskiego, zrekrutowanym w naborze 2011/2012 na studia
licencjackie i inżynierskie oraz w naborze 2012/2013 na studia licencjackie.
§2
Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:
UR – oznacza Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie;
IIUR – oznacza Instytut Informatyki UR;
Kierunek Zamawiany – oznacza studia stacjonarne I-go stopnia na kierunku informatyka
prowadzone przez Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, a realizowane przez Instytut Informatyki
Uniwersytetu Rzeszowskiego w cyklach rozpoczynających się od lat akademickich: 2011/2012
(studia inżynierskie i licencjackie), 2012/2013 (studia licencjackie);
Stypendium – stypendium motywacyjne przyznawane studentkom i studentom Kierunku
Zamawianego Informatyka, wypłacane ze środków Projektu, mające na celu pozytywne
wzmocnienie studentów w dążeniu do uzyskania jak najwyższych wyników w nauce i jak
najlepszego wykorzystania swoich zdolności i możliwości;
Średnia ocen – średnia arytmetyczna ocen wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku;
Komisja Stypendialna – należy przez to rozumieć komisję, której zadaniem jest przyznawanie

stypendiów, w składzie:
•

Kierownik Kierunku Zamawianego – Przewodniczący,

•

Z-ca kierownika Kierunku Zamawianego,

•

Kierownik jednostki realizującej Kierunek Zamawiany,

•

Z-ca kierownika jednostki realizującej Kierunek Zamawiany.

Projekt – oznacza Projekt „Informatyka twoją szansą”, realizowany w ramach Priorytetu IV,
Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Biuro Projektu – biuro z siedzibą w IIUR ul. Dekerta 2, 35 - 030 Rzeszów, pokój 4.
Biuro Projektu Partnera – siedziba Firmy OPTeam S.A. Tajęcina 113, pokój nr 141.
Strona

WWW

projektu

–

strona

umieszczona

w

sieci

WWW

pod

adresem:

http://www.its.univ.rzeszow.pl
§3
Stypendia motywacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego a przekazane Uniwersytetowi Rzeszowskiemu w Rzeszowie
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o umowę dofinansowania Projektu
zwaną dalej „umową”, zawartą pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim w Rzeszowie,
a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§4
1. Stypendium, o którym mowa w Regulaminie, jest przyznawane 50% najlepszych studentów na
każdym roku Kierunku Zamawianego. Stypendium jest przyznawane:
a) nie więcej niż 38 osobom zrekrutowanym w naborze 2011/2012 na studia inżynierskie,
b) nie więcej niż 20 osobom zrekrutowanym w naborze 2011/2012 na studia licencjackie,
c) nie więcej niż 20 osobom zrekrutowanym w naborze 2012/2013 na studia licencjackie.
d) w oparciu o kryteria określone w paragrafie 6.
2. Stypendia przyznawane są w trzech różnych stopniach wg listy rankingowej. Dla najlepszych
studentów przysługuje stypendium I-go stopnia, następnie II-go i III-go stopnia.
2. Stypendium I-go stopnia wynosi: 1 000 zł miesięcznie, Stypendium II-go stopnia – 800 zł
miesięcznie, Stypendium III-go stopnia 700 zł miesięcznie.

3. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru (5 miesięcy – semestr zimowy, 4
miesiące semestr letni), przy czym:
a) 29% studentów każdego rocznika studiów inżynierskich (ale nie więcej niż 11 osób) otrzymuje
Stypendium I-go stopnia, 34% każdego rocznika studiów inżynierskich (ale nie więcej niż 13 osób)
otrzymuje Stypendium II-go stopnia oraz 37% każdego rocznika studiów inżynierskich (ale nie
więcej niż 14 osób) otrzymuje Stypendium III-go stopnia,
b) 30% studentów każdego rocznika studiów licencjackich (ale nie więcej niż 6 osób) otrzymuje
Stypendium I-go stopnia, 35% każdego rocznika studiów licencjackich (ale nie więcej niż 7 osób)
otrzymuje Stypendium II-go stopnia oraz 35% każdego rocznika studiów licencjackich (ale nie
więcej niż 7 osób) otrzymuje Stypendium III-go stopnia,
4. Otrzymywanie Stypendium w ramach Kierunku Zamawianego nie pozbawia studenta prawa do
ubiegania się o inne świadczenia pomocy materialnej przyznawane w UR.
Ubieganie się o Stypendium
§5
1. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna. Informacja o przyznanych stypendiach zawierająca
nr albumu oraz kwotę Stypendium będzie zamieszczona na stronie WWW Projektu.
2. Student ubiegający się o Stypendium składa w Biurze Projektu wniosek o przyznanie
Stypendium (wzór wniosku w załączniku).
3. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę dostarczenia wniosku wraz z kompletem wszystkich
wymaganych dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Student, któremu przyznano Stypendium w danym semestrze zobowiązany jest do podpisania
Umowy określającej warunki wypłacania Stypendium.
5. Student może odmówić podpisania Umowy i tym samym traci możliwość pobierania
Stypendium.
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Niepodpisanie umowy w terminie wyznaczonym przez Komisję Stypendialną traktowane jest jako
odmowa jej podpisania.
6. Jeśli student odmówi podpisania Umowy, Komisja Stypendialna podejmuje decyzję o przyznaniu
Stypendium kolejnej osobie z listy rankingowej.
7. Wypłata Stypendiów następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy studenta. Daty
wypłat zostaną ogłoszone w terminach ustalonych przez Komisję Stypendialną.

8. UR zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wypłat Stypendiów.
9. Prawo do Stypendium wygasa w momencie przystąpienia do egzaminu dyplomowego. W tej
sytuacji wypłata Stypendium za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy jest ostatnią
wypłatą (ale nie dłużej niż do ostatniego dnia czerwca).
10. Stypendium otrzymują studentki i studenci, którzy:
a) uzyskali największą liczbę punktów,
b) złożyli komplet dokumentów wymaganych w Projekcie.
Szczegóły dotyczące przyznawania punktów i niezbędnych dokumentów opisane zostały kolejnych
paragrafach Regulaminu.
11. O stypendium nie mogą ubiegać się studenci, którzy po raz kolejny rozpoczynają studia na
Kierunku Zamawianym Informatyka w UR.
12. Studenci przyjęci na Kierunek Zamawiany w wyniku przeniesienia z innego kierunku studiów,
rozpoczęcia studiowania kolejnego kierunku, nie biorący udziału w procesie rekrutacyjnym, mogą
ubiegać się o Stypendium dopiero po zaliczeniu jednego pełnego semestru studiów na Kierunku
Zamawianym.

Procedura przyznawania Stypendium
§6
1. O Stypendium w semestrze I może ubiegać się osoba, która została przyjęta na pierwszy rok
studiów Kierunku Zamawianego w wyniku postępowania rekrutacyjnego i która spełnia łącznie
następujące warunki:
a) dokonała wpisu na studia na Kierunku Zamawianym,
b) złożyła Wniosek o przyznanie Stypendium,
b) złożyła Deklarację uczestnictwa w projekcie i pozostałe dokumenty określone w regulaminie
kierunku zamawianego.
2. O Stypendium w kolejnych semestrach mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli semestr
studiów zgodnie z obowiązującym planem studiów w danym roku akademickim.
3. Student zobowiązany jest złożyć wniosek o przyznanie Stypendium na początku każdego
semestru studiów w terminie wyznaczonym przez Komisję Stypendialną ogłoszonym na stronie
WWW Projektu.
3. W semestrze I Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie Stypendium w oparciu
o liczbę punktów uzyskaną w wyniku procesu rekrutacyjnego na kierunek Informatyka, zgodnego

z kryteriami kwalifikacyjnymi obowiązującymi kandydatów w każdym kolejnym roku
akademickim
a) w przypadku uzyskania równej liczby punktów w wyniku postępowania, o którym mowa w §6
ust. 3 pierwszym kryterium będzie ocena z matematyki na świadectwie maturalnym, drugim –
ocena z informatyki na świadectwie maturalnym.
4. Stypendium na II semestr studiów jest przyznawane na podstawie liczby punktów P obliczanych
według algorytmu:
P=Ś+M+I
gdzie:
Ś – średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studentkę/studenta w I semestrze, zgodnie
z planem studiów,
M – wartość wskaźnika zaliczenia zajęć wyrównawczych z matematyki,
I – wartość wskaźnika zaliczenia zajęć wyrównawczych z informatyki.
Wartość wskaźnika zaliczenia zajęć wyrównawczych jest ustalana zgodnie z Tabelą 1:
Procentowy poziom zaliczenia

Wartość wskaźnika

zajęć wyrównawczych *
Studentki i studenci zwolnieni z
zajęć wyrównawczych z
matematyki1

1

91% - 100 %

1

81% - 90%

0,8

71% - 80%

0,6

61% - 70%

0,4

51% - 60%

0,2

poniżej 50%

0

Tabela 1: Procentowy poziom zaliczenia zajęć wyrównawczych
*

Test kwalifikacyjny do zajęć wyrównawczych jest obowiązkowy dla studentek i studentów

pragnących przystąpić do programu stypendialnego. Uzyskanie pozytywnego wyniku uprawnia do
zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych
a) łączna maksymalna liczba punktów, które może uzyskać studentka/student w wyniku
postępowania kwalifikacyjnego w II semestrze studiów wynosi 6,0 pkt.
5. Stypendium na kolejne semestry studiów jest przyznawane na podstawie liczby punktów P
obliczanych według algorytmu:

P=Ś+Z+K
gdzie:
Ś – średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studentkę/studenta w poprzednim semestrze,
zgodnie z planem studiów,
Z – wartość wskaźnika uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i szkoleniach organizowanych
w ramach Projektu.
Wartość wskaźnika uczestnictwa w zajęciach dodatkowych i szkoleniach organizowanych
w ramach Projektu jest ustalana zgodnie z Tabelą 2:
Procentowy udział w zajęciach

Wartość wskaźnika

dodatkowych i szkoleniach
organizowanych w ramach Projektu
91% - 100 %

1

81% - 90%

0,8

71% - 80%

0,6

61% - 70%

0,4

51% - 60%

0,2

poniżej 50%

0

Tabela 2: Procentowy udział w zajęciach dodatkowych i szkoleniach organizowanych w ramach
Projektu
K - udokumentowana praca w Kole Naukowym Informatyków. Wartość tego wskaźnika wynosi
0,5.
a) łączna maksymalna liczba punktów, które może uzyskać studentka/student w wyniku
postępowania kwalifikacyjnego w III, IV, V, VI i VII semestrze studiów wynosi 6,5 pkt.

Wstrzymanie lub utrata Stypendium
§7
1. Student traci prawo do otrzymywania Stypendium w przypadku:
a) przejścia na urlop dziekański,
b) powtarzania roku,
c) skreślenia z listy studentów,
d) zawieszenia w prawach studenta,
e) podania we wniosku o Stypendium informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,

f) po upływie terminów o których mowa w paragrafie 6 ust. 3,
g) rezygnacji ze studiów na Kierunku Zamawianym,
h) skreślenia z listy studentów na Kierunku Zamawianym,
i) w innych przypadkach regulowanych Regulaminem Studiów UR.
2. Studentka/student, który utracił Stypendium z powodów określonych w paragrafie 6 ust. 1 pkt d i
e, skreślenia z listy studentów z powodu nieuczęszczania w zajęciach lub niespełniania niniejszego
regulaminu winien zwrócić kwotę pobranego Stypendium w pełnej wysokości za rozpoczęty
semestr akademicki.
3. Zwrot stypendium następuje także w przypadku gdy studentka/student, któremu przyznano
stypendium nie był już studentem, a pobierał w tym okresie stypendium.
Uprawnienia i obowiązki Stypendysty
§8
1. Student jest uprawniony do otrzymywania Stypendium na warunkach określonych w niniejszym
regulaminie.
2. Student pobierający Stypendium zobowiązany jest do:
a) kontynuowania studiów na kierunku, na który został przyjęty i dołożenia wszelkich starań by je
ukończyć,
b) poinformowania Kierownika Projektu, w ciągu 7 dni o zmianie statusu studenta, w tym
o skreśleniu z listy studentów, zawieszeniu w prawach studenta, zmianie kierunku studiów, zmianie
trybu studiowania.

Postanowienia końcowe
§9
1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych związanych z postanowieniami niniejszego
regulaminu decyzje podejmuje upoważniony Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej.
2. W sprawach nieujętych w tym Regulaminie, po konsultacjach z Kierownikiem Projektu decyzję
podejmuje upoważniony Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej.
3. Od decyzji Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do
upoważnionego Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej w terminie 7 dni od daty otrzymania
decyzji. Decyzja Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej jest ostateczna.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

Podpis kierownika Projektu

Podpis Prorektora
ds. Rozwoju i Polityki Finansowej

Podpis z-cy kierownika Projektu

