Regulamin Stypendiów Szkoleniowych w okresie praktyk studenckich p.n.
”Informatyczny
Obóz Przetrwania” po drugim roku studiów oraz Staży u
pracodawców po trzecim roku studiów dla studentów kierunku zamawianego
INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki
Krakowskiej uczestniczących w projekcie „Zwiększenie liczby absolwentów na
kierunku INFORMATYKA Politechniki Krakowskiej poprzez uatrakcyjnienie procesu
dydaktycznego i program stypendialny” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” (umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-

107/10-00).

REGULAMIN
§1
1.
Regulamin niniejszy określa warunki i tryb przyznawania stypendiów szkoleniowych
uczestnikom Informatycznego Obozu Przetrwania (IOP) oraz Staży u Pracodawców
studentom stacjonarnych studiów zamawianych I stopnia na kierunku INFORMATYKA
realizowanych w latach 2010-2014 i 2011-2015 na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i
Komputerowej Politechniki Krakowskiej (WIEiK PK).
Przyznanie stypendiów szkoleniowych objętych Regulaminem wynika z umowy nr
(zwanej Umową) o dofinansowanie projektu
Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku INFORMATYKA Politechniki Krakowskiej
przez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i program stypendialny (zwanego Projektem)
realizowanego przez Politechnikę Krakowską 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, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a
Politechniką Krakowską.
2.

UDA-POKL.04.01.02-00-107/10-00

3.
Rodzaj i wysokość przyznawanych w ramach Projektu stypendiów szkoleniowych
wynika z Umowy.
§2
1.
Określona w Umowie liczba uczestników Projektu, przyjętych na miesięczny IOP po
drugim roku studiów oraz na dwu i trzymiesięczne Staże u Pracodawców po trzecim roku
studiów, którzy podpisali zobowiązanie uczestnictwa w w/w zadaniach Projektu i złożyli
wniosek według przyjętego wzoru otrzyma Stypendium Szkoleniowe, pochodzące ze
środków otrzymanych w ramach Umowy, (w dalszej części zwane Stypendium). Stypendia w
okresie praktyk i staży wypłacane w wysokości przewidzianej w Umowie.
2.
Stażystom przysługują Stypendia Szkoleniowe za dwa miesiące Stażu z wyjątkiem 10
stypendiów 3–miesięcznych w każdym roczniku. Jeżeli wniosków o stypendia 3-miesięczne

w danym roczniku będzie więcej niż 10, to o przyznaniu stypendium zadecyduje kolejność
składania wniosków (data i godzina). Ogłoszenie o terminie i miejscu składania Wniosków
stypendialnych na okres Staży ukazuje się na tablicy ogłoszeń dla kierunku Informatyka w
Dziekanacie Wydziału oraz na stronie WWW Projektu.
3.
Stypendia szkoleniowe przyznawane są na podstawie aktualnych list uczestników
IOP/staży dostępnych w biurze Projektu przez Komisję Stypendialną w składzie: Koordynator
ds. dydaktycznych, asystent Koordynatora Projektu, instruktor IOP lub opiekun stażu. W
razie potrzeby Koordynator Projektu uzupełnia niepełny skład Komisji wyznaczając dostępne
osoby wchodzące w skład personelu Projektu.
4.
Komisja zbiera się na posiedzeniach w zwołanych przez Koordynatora ds.
dydaktycznych w okresie do 10 dni od daty rozpoczęcia IOP i staży u Pracodawców (w lipcu
i wrześniu) oraz każdorazowo, gdy zajdzie taka konieczność. Listy stypendystów ogłaszane
są na stronie WWW Projektu oraz w dziekanacie WIEiK PK.
5.
Od Komisji studentowi przysługuje odwołanie do Prodziekana ds. studenckich dla
kierunku Informatyka na WIEiK, którego decyzja jest ostateczna.
6.
Stypendium szkoleniowe IOP jest wypłacane jednorazowo na konta bankowe
uczestników po ukończeniu obozu, na podstawie zaliczenia IOP przez instruktorów.
7.
W przypadku staży 2-miesięcznych obejmujących stypendia są wypłacane na konta
bankowe uczestników jednorazowo za zrealizowane dwa pełne miesiące stażu.
8.
W przypadku staży 3-miesięcznych stypendia są wypłacane na konta bankowe
uczestników w dwóch ratach: pierwszej - za zrealizowane dwa pełne miesiące stażu, oraz
drugiej – za zrealizowanie trzeciego miesiąca stażu.
9.
Stypendia wymienione w punktach 7 i 8 wypłacane są na podstawie zaświadczeń
wystawionych przez Pracodawcę (lub opiekuna stażu realizowanego na WIEiK). Za okres
stażu krótszy niż dwa miesiące stypendium nie przysługuje. Stypendia wypłacane są
stażystom na podstawie zbiorczych list, po skompletowaniu wymaganych dokumentów, we
wrześniu i październiku, w najbliższych możliwych terminach.
§3

1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2012 r.

2.

Ostatnia nowelizacja Regulaminu – 30 marca 2014 r.

