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 „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach Matematyka i Informatyka na
Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ”

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 „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach Matematyka i Informatyka
na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ”, którego celem jest zwiększenie liczby studentów na
kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych za pomocą działań podnoszących
atrakcyjność kształcenia, w tym poprzez program stypendialny.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki oraz zasady wypłaty stypendium.

II. KRYTERIA I ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO
§2
1. Do otrzymania stypendium motywacyjnego uprawnieni są studenci studiów stacjonarnych na
kierunkach Matematyka i Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.
2. Do otrzymania stypendium motywacyjnego uprawnieni są studenci:
a) studiów pierwszego stopnia studiujący w cyklach kształcenia:
2009/2010 - 2011/2012, rozpoczynający studia w 2009 r.,
2010/2011 - 2012/2013, rozpoczynający studia w 2010 r.,
2011/2012 - 2013/2014, rozpoczynający studia w 2011 r.,
b) studiów drugiego stopnia studiujący w cyklach kształcenia:
2009/2010 - 2010/2011 rozpoczynający studia w 2009 r.,
2010/2011 - 2011/2012 rozpoczynający studia w 2010 r.,
2011/2012 - 2012/2013 rozpoczynający studia w 2011 r.
3. Liczba stypendiów motywacyjnych na danym roku, poziomie i kierunku studiów nie może
przekroczyć 50% liczby studentów na tym roku, poziomie i kierunku studiów,
4. Liczby przyznawanych stypendiów motywacyjnych na danym roku, poziomie i kierunku studiów
oblicza się według następujących zasad:
4.1. W przypadku, gdy na dany kierunek, poziom i cykl kształcenia przyjęto o ponad 10% więcej
osób niż w roku 2007/2008, przez cały cykl kształcenia na tym kierunku i poziomie przyznaje się
odpowiednio:
•

na

kierunku

Matematyka,

studia

pierwszego

stopnia

–

33

stypendia,

w tym 9 stypendiów w wysokości 1000 zł, 12 stypendiów w wysokości 600 zł
i 12 stypendiów w wysokości 300 zł,
•

na

kierunku

Matematyka,

studia

drugiego

stopnia

–

11

stypendiów,

w tym 3 stypendia w wysokości 1000 zł, 4 stypendia w wysokości 600 zł
i 4 stypendia w wysokości 300 zł,

•

na

kierunku

Informatyka,

studia

pierwszego

stopnia

–

22

stypendia,

w tym 6 stypendiów w wysokości 1000 zł, 8 stypendiów w wysokości 600 zł
i 8 stypendiów w wysokości 300 zł,
•

na

kierunku

Informatyka,

studia

drugiego

stopnia

–

11

stypendiów,

w tym 3 stypendia w wysokości 1000 zł, 4 stypendia w wysokości 600 zł
i 4 stypendia w wysokości 300 zł,
W przypadku przekroczenia limitu, określonego w punkcie 3, zmniejsza się liczbę stypendiów
motywacyjnych na danym roku, kierunku i poziomie kształcenia, odrzucając odpowiednią liczbę
stypendiów poczynając od najmniejszych.
4.2. W przypadku, gdy na dany kierunek, poziom i cykl kształcenia nie przyjęto o ponad
10% więcej osób niż w roku 2007/2008, przez cały cykl kształcenia na tym kierunku i poziomie
przyznaje się stypendia motywacyjne w liczbie równej różnicy liczby przyjętych na dany cykl
kształcenia i liczby przyjętych w 2007/2008 wykorzystując kolejne zaplanowane w punkcie 4.1
stypendia najwyższe. Liczba tak przyznanych stypendiów nie może przekroczyć limitu
zaplanowanego w punkcie 3.
5. Stypendium przyznaje się na cały rok akademicki (9 miesięcy – semestr zimowy i letni).
6. Stypendia motywacyjne przyznaje się studentom danego roku, poziomu i kierunku studiów
osiągającym najlepsze wyniki w nauce według rankingu obejmującego łącznie wszystkie
specjalności na danym roku, poziomie i kierunku studiów.
7. Na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia stypendium motywacyjne przyznaje się
w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego na podstawie list rankingowych sporządzonych podczas
rekrutacji. Na pierwszym roku studiów drugiego stopnia stypendium przyznaje się
w oparciu o średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia.
8. Na wyższych latach studiów stypendium motywacyjne przyznaje się w oparciu o wyniki
w nauce ustalone w oparciu o listy rankingowe na poszczególnych kierunkach studiów.
Aby student otrzymał stypendium na kolejny rok akademicki musi mieć zaliczone, przed
rozpoczęciem tego roku akademickiego, wszystkie przedmioty z lat wcześniejszych, które są objęte
programem nauczania na jego specjalności. Stypendium przyznaje się studentom danego roku,
poziomu i kierunku studiów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce klasyfikowane według listy
rankingowej sporządzanej na podstawie średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń
przedmiotów kończących się zaliczeniem, objętych programem nauczania danej specjalności.

9. Stypendium nie może otrzymywać student powtarzający semestr studiów.
10. Jeden raz w roku akademickim, do dnia 20 października, ustalone zostają przez Prodziekana
ds. dydaktycznych lub osobę uprawnioną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, listy
rankingowe studentów poszczególnych lat, kierunków i poziomów kształcenia, kwalifikowanych do
otrzymywania stypendium motywacyjnego.
11. Listy osób zakwalifikowanych do otrzymywania stypendium motywacyjnego zostają
upublicznione przez wywieszenie w gablocie Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ
i zamieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału.
12. W razie pozyskania przez studentów ubiegających się o stypendia na danym roku, poziomie
i kierunku studiów, (o którym mowa w ustępie 4.) równej liczby punktów wynikających
ze świadectwa maturalnego, (o których mowa w ustępie 7.) lub równych średnich wyników w nauce,
(o których mowa w ustępie 8.), czego efektem będzie wykroczenie poza ten limit, planuje się
renegocjowanie z Instytucją Pośredniczącą umowy o kształcenie zamawiane w zakresie 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.
13. W przypadku skreślenia z listy studentów lub rezygnacji studenta ze stypendium, listę tę
sporządza się ponownie z grona pozostałych studentów danego kierunku, według reguł podanych
w niniejszym paragrafie.
14. Ratę stypendium motywacyjnego przypadającą na dany miesiąc wypłaca się do końca tego
miesiąca.
15. Studenci pobierający stypendia motywacyjne, którzy nie zaliczyli semestru zimowego do końca
sesji poprawkowej danego roku, tracą prawo do otrzymywania stypendium w danym roku. W takim
przypadku stypendia za okres marzec, kwiecień, maj i czerwiec będą przyznane pierwszym osobom
na liście rankingowej studentów, którzy nie zakwalifikowali się do pobierania stypendiów na dany
rok a zaliczyli sesję w terminie.
16. Student nie może pobierać stypendiów motywacyjnych jednocześnie w ramach kilku projektów
POKL, Poddziałania 4.1.2.. Student ma prawo pobierać stypendium wyłącznie na jednym kierunku
studiów. Do 10 października pierwszego roku studiów student składa oświadczenie, na którym
kierunku studiów i w ramach jakiego projektu chce być objęty programem stypendialnym.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

17. 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. Po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie student studiów pierwszego
stopnia może otrzymać stypendium - co najwyżej trzykrotnie, a student studiów drugiego stopnia co najwyżej dwukrotnie, w wysokościach określonych w § 2, pkt 4.
2. Stypendium motywacyjne, w ramach projektu POKL, może być wypłacane wyłącznie
na wskazany rachunek bankowy Studenta.
IV. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
§4
1. Studentowi, od decyzji Prodziekana ds. dydaktycznych lub osoby uprawnionej na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, przysługuje odwołanie do Rektora UŁ w terminie 14 dni od daty
upublicznienia list studentów zakwalifikowanych do pobierania stypendiów. Po upływie tego
terminu decyzja staje się prawomocna. Po rozpatrzeniu odwołań, Prodziekan ds. dydaktycznych lub
osoba uprawniona na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ustala ostateczne listy osób
zakwalifikowanych do pobierania stypendium.
V. PRZEPISY KOŃCOWE
§5
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu ................ 2009 r.

