Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin programu wyrównawczego i realizacji zajęć wyrównawczych
w ramach projektu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka
na Uniwersytecie Zielonogórskim”

Postanowienia Ogólne
§1
Regulamin określa warunki i tryb rekrutacji do programu wyrównawczego oraz zasady realizacji zajęć
wyrównawczych w ramach Projektu.

Cel i wymiar zajęć wyrównawczych
§2
1. Celem programu wyrównawczego jest podniesienie kompetencji uczestników Projektu
niezbędnych do kontynuowania nauki na kierunku matematyka poprzez realizację zajęć
wyrównawczych.
2. Zajęcia wyrównawcze w wymiarze 60 godzin prowadzone są w roku akademickim 2012/2013.

Zasady rekrutacji
§3
1. Do uczestnictwa w programie wyrównawczym kwalifikowani są uczestnicy Projektu na podstawie
testu.
2. Test sprawdza poziom wiedzy uczestników Projektu z matematyki niezbędny dla zrozumienia
wykładów z matematyki na I roku studiów na kierunku zamawianym.
3. Rekrutację do programu wyrównawczego przeprowadza specjalista ds. szkoleń i monitoringu na
podstawie wyników testu, o którym mowa w ust. 2.
4. Lista rankingowa uczestników Projektu rekrutowanych do programu wyrównawczego
sporządzana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych z testu, poczynając od najsłabszego
wyniku testu.
5. W zajęciach wyrównawczych nie muszą brać udziału uczestnicy Projektu, którzy uzyskali co
najmniej 70% punktów na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 90% punktów na poziomie
podstawowym egzaminu maturalnego z matematyki.

Realizacja zajęć wyrównawczych
§4
1. Zajęcia wyrównawcze realizowane będą w wymiarze określonym w § 2 ust. 2, zgodnie
z programem kształcenia opracowanym na potrzeby Projektu oraz planem zajęć wyrównawczych.
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2. Plan zajęć wyrównawczych zostanie podany do wiadomości uczestników Projektu przez
ogłoszenie
na
wydziałowej
tablicy
ogłoszeń
oraz
na
stronie
internetowej
http://www.wmie.uz.zgora.pl/zamawiane.
3. Obecność uczestników Projektu na zajęciach wyrównawczych jest obowiązkowa, z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest absencja uczestników
Projektu na zajęciach w wymiarze nieprzekraczającym 20% czasu przeznaczonego na zajęcia
wyrównawcze w danym semestrze.
4. W czasie zajęć wyrównawczych przeprowadzane będą obligatoryjne testy sprawdzające postępy
w nabywaniu wiedzy i umiejętności.
5. Wyniki testów nie będą uwzględniane w decyzjach dotyczących toku studiów oraz innych form
wsparcia wymienionych w § 3 ust. 2. regulaminu uczestnictwa w Projekcie.

Postanowienia końcowe
§5
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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