Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku
informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu
dydaktycznego na kierunku informatyka na Uniwersytecie
Wrocławskim

§1
1. Regulamin niniejszy określa warunki i tryb przyznawania stypendium wypłacanego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na
kierunku informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim (nazywanego dalej
Projektem) realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski 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, dla studentów semestrów I - VI studiów stacjonarnych I
stopnia na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy rozpoczęli studia w latach akademickich 2010/2011 oraz 2011/2012.
2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się wszystkie definicje z
obowiązującego Programu Studiów Informatycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, Studia stacjonarne pierwszego stopnia zatwierdzonego 25 września 2007 roku przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego z późniejszymi zmianami. W celu zapewnienia porównywalności ocen, na potrzeby niniejszego regulaminu, za przemioty obowiązkowe uznaje się przedmioty, które są obowiązkowe dla obu wariantów
studiów (licencjackiego i inżynierskiego) tj. O.1. i O.2, a przedmioty obowiązkowe O.3 i O.inż. uznaje się za przedmioty informatyczne.
3. Stypendia są wypłacane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań w ramach Projektu.
4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.
5. W semestrze zimowym stypendia przyznawane są na 5 miesięcy, od października do lutego. W semestrze letnim stypendia przyznawane są na 4

miesiące, od marca do czerwca.
6. Wysokość stypendium to 1000 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie.

§2
1. Konkursy stypendialne (nazywane dalej Konkursami) ogłasza Dziekan w
terminie do 21 dnia po rozpoczęciu semestru.
2. Ogłoszenie o Konkursie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki UWr oraz na stronie internetowej Projektu.
3. Począwszy od dnia ogłoszenia Konkursu każdy zakwalifikowany student
ma prawo uzyskać informację o swojej punktacji obliczonej wg zasad przedstawionych poniżej. W przypadku nieuzyskania takiej informacji, wykrycia
błędów lub innych niejasności student ma obowiązek złożyć, z potwierdzeniem przyjęcia, odpowiednią informację w Biurze Projektu w terminie do
7 dni od dnia ogłoszenia Konkursu.
4. Do udziału w Konkursie dla i-tego semestru studiów, dla i = 1, 2, 3, 4, 5, 6,
kwalifikowani są wszyscy studenci, którzy są uczestnikami Projektu, i są
wpisani na i-ty semestr studiów z zastrzeżeniem punktów 6-10.
5. W pierwszym semestrze studiów student, który rozpoczyna swoje pierwsze
studia w życiu składa odpowiednie oświadczenie w Biurze Projektu w
terminie do 7 dni po ogłoszeniu Konkursu.
6. Warunkiem udziału w Konkursie dla semestrów drugiego i późniejszych
jest złożenie indeksu w dziekanacie w terminie do 3 dni po zakończeniu
poprawkowej sesji egzaminacyjnej.
7. Stypendium nie może otrzymywać student pobierający jednocześnie stypendium w ramach innego projektu programu kierunków zamawianych na
Uniwersytecie Wrocławskim lub na innej uczelni. Student, który w danym semestrze pobiera lub planuje pobierać takie stypendium zgłasza ten
fakt w Biurze Projektu w terminie do 7 dni od ogłoszenia Konkursu lub
niezwłocznie po przyznaniu stypendium w ramach innego projektu.
8. Przedmiot obowiązkowy lub informatyczny, kurs narzędzi informatycznych, seminarium lub projekt programistyczny uważa się za zaliczany jeśli
student jest na niego zapisany w Systemie Zapisów wg stanu na ostatni
dzień semestru.
9. Podczas ustalania listy rankingowej dla drugiego semestru bierze się pod
uwagę:

(a) wszystkie przedmioty obowiązkowe przypisane do pierwszego semestru oraz zaliczane przez studenta w pierwszym semestrze przedmioty
informatyczne, kursy narzędzi informatycznych, seminaria oraz projekty programistyczne zaliczone w tym czasie na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego lub przepisane przez
Dziekana zgodnie z umowami międzyuczelnianymi lub międzynarodowymi
(b) jedynie osoby, które uzyskały wpis na drugi semestr oraz w pierwszym semestrze zdobyły co najmniej 20 punktów za przedmioty wymienione w podpunkcie (a) lub przedmioty obowiązkowe zaliczane w
pierwszym semestrze.
10. Podczas ustalania listy rankingowej dla semestru trzeciego i późniejszych
bierze się pod uwagę:
(a) wszystkie przedmioty obowiązkowe przypisane do dwóch poprzednich
semestrów oraz zaliczane przez studenta w dwóch poprzednich semestrach przedmioty informatyczne, kursy narzędzi informatycznych,
seminaria oraz projekty programistyczne zaliczone w tym czasie na
Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego lub
przepisane przez Dziekana zgodnie z umowami międzyuczelnianymi
lub międzynarodowymi
(b) jedynie osoby, które uzyskały wpis na dany semestr oraz w dwóch poprzednich semestrach zdobyły co najmniej 40 punktów za przedmioty
wymienione w podpunkcie (a) lub przedmioty obowiązkowe zaliczane
w dwóch poprzednich semestrach.

§3
1. Komisję Konkursową (nazywaną dalej Komisją) powołuje Dziekan wraz z
ogłoszeniem Konkursu.
2. W skład Komisji wchodzą: prodziekan ds. dydaktyki informatyki, zastępca dyrektora Instytutu Informatyki ds. dydaktycznych, specjalista ds. rekrutacji i ewaluacji zatrudniony w ramach Projektu oraz przedstawiciel
studentów informatyki wskazany przez Samorząd Studentów na Wydziale.

§4
1. Komisja w ciągu 21 dni od ogłoszenia Konkursu o przyznanie stypendium
sporządza listę rankingową, na której znajdują się wszyscy zakwalifikowani
studenci, a następnie przedstawia ją Dziekanowi.

2. W pierwszym semestrze studiów lista rankingowa sporządzona jest na
podstawie liczby punktów P , z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności
umieszcza się studentów, którzy rozpoczęli w tym semestrze pierwsze studia w życiu i złożyli oświadczenia, o których mowa w §2.5. Następnie na
liście umieszcza się pozostałych studentów.
3. Liczba P dla kandydatów z nową maturą jest równa liczbie punktów rekrutacyjnych przyznanych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zgodnie
z zasadami postępowania rekrutacyjnego. Wyniki matury międzynarodowej są przeliczane zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie
Wrocławskim. Dla kandydatów ze starą maturą lub z maturą obcą, liczbę
P wylicza się wg wzoru
P = 390 ∗ E,
gdzie E jest wyrażonym w procentach wynikiem egzaminu wstępnego na
studia lub wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej.
4. W kolejnych semestrach studiów lista rankingowa jest sporządzana zgodnie z ważoną średnią K wyliczaną wg zasad zamieszczonych poniżej.
5. Z każdym przedmiotem i wiążemy wynik vi oraz wagę wi w następujący
sposób. Wynikiem przedmiotu:
(a) niezaliczonego jest 2;
(b) przepisanego przez dziekana bez oceny jest 3;
(c) obowiązkowego, zaliczonego na poziomie zasadniczym, jest połowa
sumy średniej arytmetycznej ocen z zajęć pomocniczych oraz średniej
ocen z egzaminów w roku zaliczenia;
(d) obowiązkowego, zaliczonego na poziomie rozszerzonym, jest zwiększona o dwa połowa sumy średniej arytmetycznej ocen z zajęć pomocniczych w roku ich zaliczenia oraz średniej ocen z egzaminów w
roku jego zaliczenia;
(e) nieobowiązkowego jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen z tego
przedmiotu.
Waga przedmiotu obowiązkowego to trzykrotność liczby punktów ECTS
za ten przedmiot, a przedmiotu nieobowiązkowego - liczba punktów ECTS
za ten przedmiot.
6. Wyniki z przedmiotu obowiązkowego na poziomie rozszerzonym są brane
pod uwagę wyłącznie gdy student zaliczył wszystkie zajęcia pomocnicze
na tym poziomie oraz zdał egzamin z tego przedmiotu na tym poziomie.
7. Ważona średnia K wyliczana jest wg wzoru:
P
i∈P vi ∗ wi
,
K= P
i∈P wi

gdzie P jest zbiorem przedmiotów uwzględnianych przy rozliczaniu danego semestru zgodnie z §2.8, §2.9a, oraz §2.10a, a vi oraz wi są liczbami
zdefiniowanymi w §4.5.

§5
1. Każdy z uczestników Projektu ma prawo przedstawić Komisji referat dotyczący właśnych osiągnięć w dziedzinach związanych z informatyką. W
szczególności mogą to być osiągnięcia w Konkursach programistycznych,
autorstwo prac naukowych, znaczący udział w realizacji projektów programistycznych, zwłaszcza projektów open source, aktywną działalność w
kołach naukowych i inne. W przypadku, gdy co najmniej dwóch studentów ma ten sam wynik punktowy na liście rankingowej, a ich kolejność
ma znaczenie przy przydziale stypendiów, Komisja ustala ich miejsca na
liście uwzględniając opisane osiągnięcia, a także aktywne uczestnictwo w
działaniach Projektu. Referat składa się w Biurze Projektu w terminie do
7 dni po ogłoszeniu Konkursu.
2. Stypendia są przyznawane przez Dziekana studentom zgodnie z ich kolejnością na liście rankingowej sporządzonej przez Komisję, do momentu
wyczerpania limitu stypendiów, określonego w umowie z Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań w ramach Projektu.

§6
1. Przyznane studentowi stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania
przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: (a) student traci prawo do zawieszonego stypendium z dniem uprawomocnienia
się decyzji o skreśleniu w trybie przewidzianym przez Regulamin Studiów
w Uniwersytecie Wrocławskim; (b) jeżeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona, zawieszone stypendium zostaje wypłacone w najbliższym terminie
wypłat dla studentów.
2. W sytuacji, gdy student otrzymujący stypendium straci do niego prawo,
Dziekan przyznaje to stypendium na pozostały okres innemu studentowi, zgodnie z listą rankingową sporządzoną przez Komisję. W przypadku,
gdy co najmniej dwóch studentów ma ten sam wynik punktowy na liście
Komisja ustala ich kolejność zgodnie z zasadami określonymi w §5.1.
3. W przypadkach nieuwzględnionych w regulaminie, w szczególności w przypadkach dotyczących zasad wyliczania średniej dla studentów studiów jednoczesnych, decyzję podejmuje Komisja.

