Regulamin przyznawania stypendiów
dla studentów uczestniczących w projekcie
Zwiększenie liczby absolwentów
kierunków fizyka i fizyka techniczna
prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
§1
1. Niniejszy regulamin określa warunki i tryb przyznawanie stypendiów wypłacanych
w ramach projektu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna
prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego” (zwanego
dalej PROJEKTEM) realizowanego na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu
Wrocławskiego w okresie od 1 czerwca 2010 do 31 maja 2015 r. 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.
2. Postanowienia regulaminu wynikają z umowy zawartej przez Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej realizacji
PROJEKTU i w dalszej części zwanej UMOWĄ.
§2
1. Prawo do ubiegania się o stypendia mają studenci studiów stacjonarnych I stopnia
studiujący na kierunkach fizyka i fizyka techniczna na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy
a) zostali zakwalifikowani jako uczestnicy PROJEKTU;
b) nie byli powtórnie wpisani na ten sam semestr z powodu niezaliczenia przedmiotów;
c) nie korzystają z urlopu, z wyjątkiem przypadku delegowania studenta przez Uniwersytet
Wrocławski poza Uczelnię na staż lub w innym podobnym celu;
d) nie pobierają innych stypendiów pochodzących ze środków pomocowych Unii
Europejskiej przyznanych w związku ze studiowaniem na innych kierunkach na
Uniwersytecie Wrocławskim bądź na innych uczelniach.
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2. Studenci studiujący jednocześnie oba kierunki objęte PROJEKTEM mogą pobierać
stypendium tylko z tytułu studiowania na jednym z nich.
3. Stypendia są przyznawane w drodze konkursu.
§3
1. Stypendia są wypłacane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację zadań
PROJEKTU.
2. Wysokość stypendium wynosi 1000 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie.
3. Maksymalna liczba stypendiów w każdym semestrze studiów objętych PROJEKTEM
wynosi 15 dla kierunku fizyka i 15 dla kierunku fizyka techniczna, przy czym liczba ta nie
może przekroczyć 50% liczby studentów danego kierunku na danym semestrze studiów.
4. W semestrze zimowym stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy, od października do
lutego, w semestrze letnim – na okres 4 miesięcy, od marca do czerwca włącznie.
5. Liczba semestrów, w których wypłacane są Stypendia, równa jest liczbie semestrów studiów
na danym kierunku i wynosi
• 6 dla kierunku fizyka
• 7 dla kierunku fizyka techniczna.
6. Stypendia są niezależne od innych form pomocy materialnej dostępnych dla studentów
Uniwersytetu Wrocławskiego.
§4
1. Konkursy stypendialne (zwane dalej KONKURSAMI) ogłasza Dziekan w każdym
z semestrów nauki objętych PROJEKTEM, nie później niż 21 dni roboczych po rozpoczęciu
semestru, osobno dla każdego kierunku i rocznika objętego projektem.
2. Ogłoszenie o Konkursach umieszcza się na stronie internetowej Projektu oraz na tablicy
ogłoszeń Dziekanatu Wydziału Fizyki i Astronomii UWr.
3. Do udziału w konkursie kwalifikują się wszyscy studenci kierunku i rocznika, dla którego
został ogłoszony Konkurs, spełniający warunki określone w §2 punkt 1. Studenci semestru
drugiego lub późniejszych muszą ponadto:
a) złożyć indeks w Dziekanacie do dnia ogłoszenia Konkursu
b) zdobyć podczas N semestrów studiów poprzedzających semestr, którego dotyczy
konkurs, co najmniej 30N  10 punktów ECTS za przedmioty realizowane w tym
czasie na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego zgodnie z planem
studiów kierunków objętych projektem.
4. Począwszy od dnia ogłoszenia Konkursu każdy zakwalifikowany doń student ma prawo
uzyskać w Biurze Projektu informację o swojej punktacji obliczonej wg zasad
przedstawionych poniżej. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, w terminie do 7 dni
roboczych od daty ogłoszenia Konkursu, student ma prawo złożyć w Biurze Projektu, za
potwierdzeniem przyjęcia, podanie o wyjaśnienie sprawy. Podania te muszą być rozpatrzone
przed posiedzeniem Komisji Konkursowej.
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§5
1. Komisję konkursową (zwaną dalej Komisją) powołuje Dziekan wraz z ogłoszeniem
konkursu.
2. W skład komisji wchodzą: prodziekan ds. dydaktycznych, Koordynator Projektu, Opiekun
merytoryczny Projektu, sekretarz oraz przedstawiciel studentów wskazany przez
Wydziałowy Samorząd Studencki.
3. Pracą Komisji kieruje prodziekan ds. dydaktycznych lub osoba przez niego upoważniona.
4. Decyzje Komisji podejmowane są większością głosów, przy czym głos przewodniczącego
ma charakter decydujący (w przypadku gdy głosowanie nie doprowadzi do podjęcia decyzji
z uwagi na tę samą liczbę głosów za i przeciw).
5. Każda decyzja Komisji musi być uzasadniona pisemnie.
§6
1. W ciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia Konkursu Komisja sporządza listy
rankingowe dla każdego kierunku i rocznika objętego Projektem, na których znajdują się
wszyscy zakwalifikowani studenci, a następnie przedstawia ją Dziekanowi.
2. W pierwszym semestrze studiów listy rankingowe sporządzane są na podstawie liczby
punktów P wyznaczanej wg następujących zasad:
a) Dla kandydatów z nową maturą lub maturą międzynarodową (tzw. IB) liczba P jest
równa
P=S*R,
gdzie R oznacza liczbę punktów rekrutacyjnych przyznanych przez Wydziałową
Komisję Rekrutacyjną zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, z
zastrzeżeniem punktu b) poniżej, a współczynnik korygujący S = 1 dla osób, które zdały
egzamin maturalny w roku, w którym przystępują do projektu, oraz S = 0,8 dla
pozostałych osób.
b) Przy ustalaniu parametru R udział w olimpiadzie centralnej lub w części doświadczalnej
olimpiady fizycznej II stopnia przyjmuje się za równoważny uzyskaniu na egzaminie
maturalnym 100 punktów z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
c) Dla kandydatów legitymujących się starą maturą liczbę P określa wzór
P = 210 * E / Emax ,
gdzie E jest liczbą punktów zdobytą na egzaminie wstępnym na studia, a Emax jest
największą możliwą liczbą punktów na egzaminie wstępnym.
d) Dla kandydatów legitymujących się maturą narodową uzyskaną poza granicami RP
liczbę P określa wzór
P = 210 * E / Emax ,
gdzie E jest liczbą punktów zdobytą na egzaminie wstępnym, a Emax jest największą
możliwą liczbą punktów na egzaminie wstępnym.
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3. W kolejnych semestrach studiów listy rankingowe są sporządzane na podstawie parametru
W obliczanego ze wzoru
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gdzie indeks i numeruje przedmioty zaliczone w poprzednim semestrze w ramach planów
studiów objętych Projektem, Ai to średnia arytmetyczna ocen (lub ocena) z danego
przedmiotu zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku, a Ei to liczba punktów ECTS przypisana
temu przedmiotowi. We wzorze tym stosuje się następujące warunki dodatkowe:
a) Ai obejmuje ewentualną ocenę niedostateczną z egzaminu w pierwszym terminie.
b) Ai nie obejmuje ocen uzyskanych poza Projektem i przepisanych przez Dziekana
(np. w związku ze studiowaniem kierunku objętego Projektem jako drugiego kierunku).
§7
1. Stypendia są przyznawane studentom przez Dziekana zgodnie z ich kolejnością na liście
rankingowej sporządzonej przez Komisję, do momentu wyczerpania limitu stypendiów
określonego w UMOWIE, osobno dla każdego kierunku studiów i rocznika objętego
Projektem.
2. W przypadku większej liczby studentów zajmujących na liście rankingowej ex equo tę samą
pozycję uprawniającą do uzyskania Stypendium, o przyznaniu stypendium decyduje
a) na pierwszym semestrze: liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych z fizyki;
b) na kolejnych semestrach: średnia arytmetyczna ocen z indeksu.
§8
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 zostanie uchylona, zawieszone stypendium zostanie
wypłacone w najbliższym terminie wypłat.
2. Student, który ukończy studia objęte PROJEKTEM przed terminem określonym w regulaminie studiów, z dniem ukończenia studiów traci prawo do pobierania stypendium.
3. W przypadku, gdy student otrzymujący stypendium straci do niego prawo, Dziekan
przyznaje to stypendium na pozostały okres innemu studentowi, zgodnie z listą rankingową
sporządzoną przez Komisję.
§9
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Prorektora
Uniwersytetu Wrocławskiego ds. nauczania.
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