Wrocław, 13 marca 2013

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 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 (zwanego dalej Wydziałem), którzy są uczestnikami Projektu.
2. Stypendia są finansowane w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w 15% z budżetu
państwa i wypłacane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju na realizację Zadania 1. Program stypendialny dla studentów kierunku Informatyka w Projekcie.
3. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.
4. 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 z późniejszymi zmianami, w wersji
obowiązującej studentów, którzy rozpoczęli studia w semestrze zimowym
roku 2012/2013.

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, a
ogłoszenie o Konkursie umieszcza się na stronie internetowej Projektu.
2. 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
5 dni od dnia ogłoszenia Konkursu.
3. Do udziału w Konkursie dla i-tego semestru studiów, dla i = 2, 3, 4, 5, 6,
kwalifikowani są wszyscy studenci, którzy są uczestnikami Projektu, i są
wpisani na i-ty semestr studiów z zastrzeżeniem punktów 4-9.
4. Student, który przedstawi indeks do rozliczenia w dziekanacie po upływie
terminu 3 dni od zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej może nie
zostać dopuszczony do udziału w Konkursie.
5. Stypendium nie może otrzymywać student pobierający jednocześnie stypendium z 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).
6. (a) W konkursie dla semestru drugiego przedmiot obowiązkowy lub informatyczny, kurs narzędzi informatycznych, seminarium lub projekt
programistyczny uważa się za bieżący dla studenta jeśli dany student
otrzymał z niego ocenę z zajęć lub egzaminów przeprowadzonych na
Wydziale w ramach semestru zimowego 2012/2013;
(b) W konkursie dla semestrów trzeciego i późniejszych przedmiot obowiązkowy lub informatyczny, kurs narzędzi informatycznych, seminarium lub projekt programistyczny uważa się za bieżący dla studenta
jeśli dany student otrzymał z niego ocenę z zajęć lub egzaminów przeprowadzonych na Wydziale w ramach jednego z dwóch poprzednich
semestrów kalendarzowych.
7. Podczas ustalania listy rankingowej dla drugiego semestru bierze się pod
uwagę:

(a)

i. przedmioty obowiązkowe Analiza matematyczna i Logika dla informatyków,
ii. wszystkie bieżące przedmioty informatyczne, kursy narzędzi informatycznych, seminaria oraz projekty programistyczne;

(b) jedynie osoby, które uzyskały wpis na drugi semestr oraz zdobyły co
najmniej 18 punktów ECTS za bieżące przedmioty wymienione w
podpunkcie (a) lub inne bieżące przedmioty obowiązkowe.
8. Podczas ustalania listy rankingowej dla semestru trzeciego i późniejszych
bierze się pod uwagę:
(a)

i. w konkursie dla semestru trzeciego przedmioty: Analiza matematyczna, Logika dla informatyków, Algebra, Programowanie (L),
Programowanie (M),
ii. w konkursie dla semestru czwartego przedmioty: Algebra, Programowanie (L), Programowanie (M), Matematyka dyskretna
(L), Matematyka dyskretna (M), Analiza numeryczna (L), Analiza numeryczna (M),
iii. w konkursie dla semestru piątego Matematyka dyskretna (L),
Matematyka dyskretna (M), Analiza numeryczna (L), Analiza
numeryczna (M), Algorytmy i struktury danych (L), Algorytmy
i struktury danych (M),
iv. w konkursie dla semestru szóstego przedmioty Algorytmy i struktury danych (L) oraz Algorytmy i struktury danych (M),
v. przedmiot Języki formalne i złożoność obliczeniowa - wyłącznie
w przypadku jego zaliczenia w jednym z dwóch poprzednich semestrów kalendarzowych,
vi. wszystkie bieżące przedmioty informatyczne, kursy narzędzi informatycznych, seminaria oraz projekty programistyczne.

(b) jedynie osoby, które uzyskały wpis na dany semestr oraz zdobyły co
najmniej 36 punktów ECTS za bieżące przedmioty wymienione w
podpunkcie (a) lub inne bieżące przedmioty obowiązkowe.
9. Dziekan może zdecydować, że przedmiot planowo realizowany poza Wydziałem (np. w ramach wymiany studenckiej) będzie traktowany na potrzeby punktów 2.7 i 2.8 tak jak gdyby był bieżący.
10. Wyniki z przedmiotu obowiązkowego na poziomie rozszerzonym (tj. wszystkie przedmioty w wersji (M) oraz przedmiot Języki formalne i złożoność
obliczeniowa) są brane pod uwagę wyłącznie gdy student zaliczył wszystkie
zajęcia pomocnicze na tym poziomie oraz zdał egzamin z tego przedmiotu
na tym poziomie.

§3

1. Komisję Konkursową (nazywaną dalej Komisją) powołuje Dziekan wraz z
ogłoszeniem Konkursu.
2. W skład Komisji wchodzą: koordynator projektu, prodziekan ds. dydaktyki informatyki, zastępca dyrektora Instytutu Informatyki ds. dydaktycznych oraz przedstawiciel studentów informatyki.

§4
1. Komisja sporządza listę rankingową, na której znajdują się wszyscy zakwalifikowani studenci, a następnie przedstawia ją Dziekanowi.
2. Lista rankingowa jest sporządzana zgodnie z ważoną średnią K wyliczaną
wg zasad zamieszczonych poniżej.
3. 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 w roku ich
zaliczenia oraz średniej ocen z egzaminów w roku jego 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.
4. 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 §2.6, §2.7a, §2.8a, §2.9 oraz 2.10, a vi oraz wi są
liczbami zdefiniowanymi w §4.3.

§5

1. W przypadku, gdy co najmniej dwóch studentów ma ten sam wynik punktowy na liście rankingowej, a ich kolejność ma znaczenie przy przydziale
stypendiów, Komisja szereguje tych studentów porównując kolejno:
(a) liczbę punktów F za udział w organizowanych w ramach Projektu
Dniach Innowacyjnych Firm wyliczoną w następujący sposób:
F = min(n, m − 1),
gdzie n to liczba obecności danego studenta na Dniach Innowacyjnych
Firm do dnia ogłoszenia konkursu, a m to liczba Dni Innowacyjnych
Firm, które odbyły się do dnia ogłoszenia konkursu.
(b) średnią arytmetyczną wszystkich ocen studenta z przedmiotów obowiązkowych przypisanych do poprzedniego semestru,
(c) średnią arytmetyczną wszystkich ocen studenta z przedmiotów obowiązkowych przypisanych do wszystkich poprzednich semestrów,
(d) sumaryczną liczbę punktów ECTS zdobytych w trakcie studiów.
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 Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 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.

