Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla
uczestników projektu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku
matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim”
Zasady ogólne
§1
1. Program stypendialny zorganizowany jest na Uniwersytecie Zielonogórskim dla uczestników
Projektu na okres 6 semestrów studiów w latach akademickich od 2012/2013 do 2014/2015.
2. Stypendia w określonych semestrach przyznawane są w liczbie nieprzekraczającej 50% liczby
uczestników Projektu, zgodnie z umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
3. Stypendium przyznaje się:
1) w semestrze zimowym na okres pięciu miesięcy od października do lutego,
2) w semestrze letnim na okres czterech miesięcy od marca do czerwca.
4. Wysokość stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.
5. Stypendia są przyznawane niezależnie od pomocy materialnej, o której mowa w art. 173 ust. 1
i art. 173a oraz stypendiów za wyniki w nauce, o których mowa w art. 173b ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Tryb i zasady przyznawania stypendium
§2
1. Stypendium przyznaje się na wniosek uczestnika Projektu. Wzór wniosku określa załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik Projektu ubiegający się o stypendium składa wniosek w Dziekanacie Wydziału
Matematyki Informatyki i Ekonometrii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października
w semestrze zimowym i do dnia 15 marca w semestrze letnim.
§3
1. Stypendium przyznaje komisja stypendialna powołana przez Dziekana Wydziału Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii, zwana dalej komisją.
2. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym prodziekan ds. studenckich Wydziału
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz kierownik Projektu.
§4
1.

Do obowiązków komisji należy w szczególności:
1) sprawdzanie prawidłowości złożonych wniosków;
2) ustalanie list rankingowych uczestników Projektu ubiegających się o stypendium;
3) ustalanie list stypendystów;
4) wydawanie decyzji o przyznaniu stypendium;
5) wydawanie decyzji o zawieszeniu i utracie prawa do stypendium.
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2.

Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii, składane w Dziekanacie w terminie siedmiu dni od otrzymania decyzji przez
uczestnika Projektu.
§5

Uczestnicy Projektu ubiegający się o stypendium umieszczani są na listach rankingowych w malejącej
kolejności uzyskanych wyników z postępowania rekrutacyjnego/średniej semestralnej, zgodnie z § 6.
§6
1. Listę rankingową na pierwszym roku w I semestrze studiów stanowi lista rankingowa rekrutacji
na kierunek zamawiany. W przypadku, gdy kilka osób uzyska takie same wyniki w postępowaniu
rekrutacyjnym, o kolejności na liście rankingowej decydują kolejno liczby punktów uzyskanych na
pisemnym egzaminie maturalnym z:
1) matematyki na poziomie rozszerzonym,
2) matematyki na poziomie podstawowym,
3) języka obcego na poziomie rozszerzonym,
4) języka obcego na poziomie podstawowym.
2. Lista rankingowa w kolejnych semestrach tworzona jest na podstawie średniej arytmetycznej
wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów w zaliczonym semestrze
poprzedzającym złożenie wniosku. W przypadku, gdy kilka osób ma taką samą średnią, wyższe
miejsce na liście rankingowej zajmuje osoba, która miała wyższe miejsce na liście rankingowej
w poprzednim semestrze.
3. Począwszy od drugiego semestru studiów, warunkiem umieszczenia uczestnika Projektu na liście
rankingowej jest jego udział w co najmniej 80% zajęć przewidzianych w Projekcie w poprzednim
semestrze, na które został zakwalifikowany.
§7
Komisja przyznaje stypendia najlepszym studentom z listy rankingowej w liczbie ustalonej zgodnie
z § 1 ust. 2.

Wypłata stypendium
§8
Stypendium wypłaca się na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie stypendium.
§9
Stypendium wypłaca się co miesiąc, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, przy czym:
1) wypłata za październik i listopad jest dokonywana łącznie w listopadzie,
2) wypłata za marzec i kwiecień jest dokonywana łącznie w kwietniu.
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Postanowienia końcowe
§ 10
1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zostaje wykluczony z udziału w Projekcie.
2. W przypadku utraty prawa stypendysty do otrzymywania stypendium w trakcie semestru,
komisja przyznaje stypendium na pozostałą część semestru uczestnikowi Projektu, który zajmuje
na liście rankingowej najwyższą pozycję wśród osób, które ubiegały się o stypendium w tym
semestrze, lecz go nie otrzymały.
3. Uczestnikowi Projektu, który został zawieszony w prawach studenta, wstrzymuje się wypłatę
stypendium do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną.
§ 11
Uczestnik Projektu, który pobrał stypendium przyznane na podstawie nieprawdziwych danych, jest
zobowiązany do bezzwłocznego zwrotu pobranego stypendium w pełnej wysokości.
§ 12
Tekst regulaminu podany jest do wiadomości studentów przez ogłoszenie na wydziałowej tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://www.wmie.uz.zgora.pl/zamawiane.
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Załącznik nr 1
Data wpłynięcia wniosku:
Pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek:

imię i nazwisko Uczestnika Projektu

numer albumu

numer konta bankowego

WNIOSEK
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach projektu
„Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim”
realizowanego przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu
Zielonogórskiego
Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego
………………..
Oświadczam, że: zapoznałem (am) się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów za
wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach projektu „Zwiększenie liczby absolwentów
kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim” realizowanego przez Wydział Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Pouczenie: podanie nieprawdziwych danych podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego i odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365)

Zielona Góra, dn.
czytelny podpis

