
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO 

W RAMACH:

Program Operacyjny 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”, Tytuł projektu systemowego 

realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - „Zamawianie 

kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”

I. PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

1.  Niniejszy  Regulamin  przyznawania  stypendium  (zwany  dalej  „Regulaminem”)  ustala 

warunki  przyznawania  stypendiów  (zwanych  dalej  „Stypendiami  motywacyjnymi”)  dla 

studentów  Wydziału  Matematyki  i  Informatyki  Uniwersytetu  Łódzkiego  (zwanego  dalej 

„UŁ”) 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”,  Tytuł  projektu systemowego realizowanego 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - „Zamawianie kształcenia na kierunkach 

technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”, którego celem jest zwiększenie 

liczby studentów na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych za pomocą 

działań podnoszących atrakcyjność kształcenia w tym poprzez program stypendialny.

2. 1. Umowy o stypendium przyznawane na podstawie niniejszego regulaminu zawiera się po 

spełnieniu  kryteriów przewidzianych  w części  II  Regulaminu i  potwierdzeniu  tegoż  faktu 

przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.



     2. Umowa określa prawa i obowiązki oraz zasady wypłaty,  wstrzymania i zwrotu rat 

stypendium za okres w którym osoba pobierająca nie była studentem specjalności, w ramach 

której otrzymała stypendium. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

     3.  Umowę ze  studentami  podpisuje  Rektor  UŁ lub  osoba  uprawniona  na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa.  

II. KRYTERIA I ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

§ 2

1. Do otrzymania stypendium motywacyjnego uprawnieni są wyłącznie studenci podejmujący 

studia po raz pierwszy w życiu.

2.  Liczba  stypendiów  oferowanych  na  poszczególnych  specjalnościach  na  danym  roku 

studiów,  jest  równa  połowie  liczby  studentów,  którzy  powiększyli  liczebność  danej 

specjalności w porównaniu z liczebnością roku poprzedniego na tej specjalności, jednak nie 

większą od zaplanowanej ilości w punkcie 3 opisu działań podejmowanych w ramach oferty 

zamawiania kształcenia na kierunkach zamawianych (załącznik 6.1).

3. Stypendium na pierwszym roku studiów przyznaje się studentom danej specjalności, którzy 

uzyskali  największą  liczbę  punktów  z  matematyki  na  świadectwie  maturalnym.  Liczbę 

punktów z matematyki  na świadectwie  maturalnym liczy się  jako większą z  liczb:  liczba 

punktów z matematyki  na świadectwie  maturalnym z poziomu podstawowego,  2 x liczba 

punktów z matematyki na świadectwie maturalnym z poziomu rozszerzonego.

4. W kolejnych latach studiów stypendium przyznaje się w oparciu o postępy w nauce, tzn. 

aby  student  otrzymał  stypendium na  kolejny  rok  studiów musi  mieć  zaliczone  wszystkie 

przedmioty z lat wcześniejszych, które są objęte programem nauczania na jego specjalności. 

Stypendium przyznaje się studentom danej specjalności, którzy uzyskali najlepsze wyniki w 

nauce  klasyfikowane  według  listy  rankingowej  sporządzanej  na  podstawie  średniej 

arytmetycznej  ocen  z  egzaminów  i  przedmiotów  kończących  się  zaliczeniem,  objętych 

programem nauczania tej specjalności.



5.  W  razie  pozyskania  przez  studentów  pretendujących  do  limitu  stypendiów  na  danej 

specjalności  (patrz załącznik  6.1,  punkt 3 opisu działań podejmowanych  w ramach oferty 

zamawiania kształcenia na kierunkach zamawianych) równej liczby punktów wynikających 

ze świadectwa maturalnego (punkt 3) lub równych średnich wyników w nauce (punkt 4), 

czego  efektem  będzie  wykroczenie  poza  ten  limit,  planuje  się  renegocjowanie  z 

Ministerstwem  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  umowy  o  kształcenie  zamawiane,  liczby 

przyznanych stypendiów o ww. liczbę stypendiów wykraczających poza limit. W przypadku 

odmowy zwiększenia liczby stypendiów, lista studentów, którym przyznaje się stypendium 

zostanie  pomniejszona  o  wszystkich  tych  studentów,  którzy  mają  równe  ilości  punktów 

wynikających z rankingu. 

6. Lista osób zakwalifikowanych do otrzymywania stypendium zostaje upubliczniona przez 

wywieszenie w gablocie Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ i zamieszczenie 

jej na stronie internetowej Wydziału.

7.  W  przypadku  rezygnacji  studenta  z  listy  osób  zakwalifikowanych  do  pobierania 

stypendium,  listę  tę  sporządza  się  ponownie  z  grona  pozostałych  studentów  danej 

specjalności, według reguł podanych w niniejszym paragrafie. 

8.  Listy  rankingowe studentów poszczególnych  specjalności  studiów, kwalifikowanych  do 

pobierania stypendium motywacyjnego UE sporządza komisja, powoływana przez Dziekana 

Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, w składzie:

            - Prodziekan  ds.  dydaktycznych  Wydziału  Matematyki  i  Informatyki 

(przewodniczący)

- Opiekun danej specjalności studiów 

- Przedstawiciel Wydziałowego Samorządu Studentów.

Decyzje komisji zapadają w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Przewodniczący 

komisji przedstawia ww. listy rankingowe dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki 

UŁ.

9. Jeden raz w roku akademickim, do dnia 20 października, ustalona zostaje przez Dziekana 

Wydziału  Matematyki  i  Informatyki  UŁ lista  studentów  uprawnionych  do  otrzymywania 

stypendium motywacyjnego UE, z którymi zostanie zawarta umowa dotycząca stypendium, o 

której mowa w § 1 pkt 2.  



10. Stypendium otrzymane na podstawie niniejszego Regulaminu, nie wyklucza przyznania w 

szczególności stypendium socjalnego, motywacyjnego lub stypendium ministra za osiągnięcia 

w  nauce  oraz  stypendium  ministra  za  wybitne  osiągnięcia  sportowe,  wypłacanych  na 

podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005

III. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM I ZASADY WYPŁATY

§ 3

1. Stypendium motywacyjne przyznawane jest w kwocie 1000 PLN przez okres 9 miesięcy w 

roku akademickim. Po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie Student 

może otrzymać stypendium trzykrotnie.

2.  Stypendium  motywacyjne  UE  może  być  wypłacane  wyłączenie  w  kasie  UŁ  lub  na 

rachunek  bankowy Studenta.  Szczegółowe  postanowienia  w  tym zakresie  określa  umowa 

zawarta  ze  Studentem  spełniającym  kryteria  przyznania  stypendium,  o  której  mowa  

w § 1 pkt 2. 

IV. ZWROT RAT OTRZYMANEGO STYPENDIUM 

§ 4

1.  Zwrotowi  podlegają  raty  stypendium  motywacyjnego  UE,  które  zostały  wypłacone  w 

okresie, gdy osoba pobierająca nie była studentem specjalności w ramach której otrzymywała 

stypendium motywacyjne UE. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera umowa o 

stypendium motywacyjne UE, o której mowa w § 1 pkt 2.  

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 5

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu .......... 2008 r. 
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