Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku
informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Wrocławskiego w ramach projektu Informatyka na Uniwersytecie
Wrocławskim źródłem sukcesu zawodowego.

§1
1. Regulamin niniejszy określa warunki i tryb przyznawania stypendium wypłacanego w I semestrze studiów w ramach projektu Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim źródłem sukcesu zawodowego (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 studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku
informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013.
2. Stypendia są wypłacane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadań w ramach Projektu.
3. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.
4. W I semestrze studiów stypendia przyznawane są na 5 miesięcy, od października do lutego.
5. Wysokość stypendium to 1000 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie.

§2
1. Konkurs stypendialny w I semestrze studiów (nazywany dalej Konkursem)
ogłasza Dziekan.
2. Ogłoszenie o Konkursie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki oraz na stronie internetowej Projektu.
3. Do udziału w Konkursie uprawnieni są wszyscy uczestnicy Projektu, którzy są studentami I semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku
informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i rozpoczęli te studia w roku akademickim 2012/2013.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, student składa w Biurze Projektu w terminie do 7 dni po ogłoszeniu Konkursu wniosek o przyznanie stypendium.
Wzór formularza wniosku jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
5. Stypendium nie może otrzymywać student pobierający jednocześnie stypendium w ramach innego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

§3
1. Komisję Konkursową (nazywaną dalej Komisją) powołuje Dziekan wraz z
ogłoszeniem Konkursu.
2. W skład Komisji wchodzą: prodziekan ds. dydaktyki informatyki, koordynator projektu, przedstawiciel studentów oraz ewentualnie inne osoby
powołane przez Dziekana.

§4
1. Komisja w ciągu 14 dni od ogłoszenia Konkursu sporządza i przedstawia
Dziekanowi listę rankingową, na której znajdują się wszyscy zakwalifikowani studenci.
2. Każdemu studentowi zostaje przypisana liczba punktów P .
3. Dla studentów z nową maturą liczba P jest równa liczbie punktów rekrutacyjnych przyznanych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zgodnie z
zasadami postępowania rekrutacyjnego. 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. Lista rankingowa jest sporządzana w następujący sposób:
(a) Na czele listy rankingowej umieszcza się studentów przyjętych z pominięciem postępowania rekrutacyjnego na mocy uchwały Senatu UWr
w sprawie zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad
stopnia centralnego na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013.
(b) Następnie na liście rankingowej, w kolejności według liczby punktów
P , umieszcza się studentów, którzy rozpoczęli w tym semestrze pierwsze studia w życiu i poświadczyli to składając wniosek o przyznanie
stypendium.
(c) Następnie na liście umieszcza się pozostałych studentów, w kolejności
według liczby punktów P .
5. W przypadku, gdy powyższe zasady nie rozstrzygają kolejności dwóch lub
więcej studentów na liście rankingowej, a kolejność ta może mieć znaczenie
dla decyzji o przyznaniu stypendium, Komisja szereguje tych studentów
porównując kolejno:
(a) wyniki egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,
(b) wyniki egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym.
(c) wyniki egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym,
(d) wyniki egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,
(e) wyniki egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie podstawowym.
(f) wyniki egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym.
6. Jesli student nie zdawał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu
na danym poziomie jako wynik z tego przedmiotu przyjmuje się 0.

§5
1. Stypendia są przyznawane studentom przez Dziekana, zgodnie z ich kolejnością na liście rankingowej sporządzonej przez Komisję, do momentu
wyczerpania limitu stypendiów uzgodnionego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
2. 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.
3. W sytuacji, gdy student otrzymujący stypendium straci do niego prawo,
Dziekan przyznaje to stypendium na pozostały okres pierwszemu studentowi z listy rankingowej, któremu wcześniej nie przyznano stypendium.

