
 

 

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku 
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”.  
 
  
 

REGULAMIN 
 

§1 
 
1. Regulamin niniejszy określa warunki i tryb przyznawania stypendium dla 
studentów zamawianych studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku 
INFORMATYKA rozpoczynających studia w latach akademickich 2010/2011 i 
2011/2012 na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki 
Krakowskiej (zwanego dalej Wydziałem).  
 
2. Przyznawanie świadczeń objętych Regulaminem wynika z Umowy o 
dofinansowanie projektu Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku 
INFORMATYKA Politechniki Krakowskiej poprzez uatrakcyjnienie procesu 
dydaktycznego i program stypendialny (zwanego dalej 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 Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Politechniką 
Krakowską (w dalszej części zwanej Umową).  
 
3. Rodzaj, forma i zakres przyznawanych w ramach Projektu świadczeń 
stypendialnych wynika z Umowy.  
 

§2 
 
1. Określona w Umowie liczba studentów, którzy podpisali umowę uczestnictwa w 
projekcie na studia zamawiane na kierunku INFORMATYKA może otrzymywać 
świadczenie w formie stypendium, pochodzące ze środków otrzymanych w ramach 
zawartej Umowy, w dalszej części zwane Stypendium.  
 
2. Stypendia wypłacane są ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego na realizacje zadań w ramach Projektu.  



3. Zgodnie z Umową Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu od 
pierwszego do siódmego semestru nauki. Do ubiegania się o Stypendium mają 
prawo studenci studiów I stopnia w liczbie 40 osób w I semestrze studiów, 15 osób w 
semestrach II-VII studiów.  
 
4. Zgodnie z Umową wysokość stypendium w I semestrze studiów wynosi 900 zł 
(słownie: dziewięćset złotych) miesięcznie a w semestrach II-VII studiów 1000zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie.  
 
5. Stypendia przyznawane są w roku akademickim przez 9 miesięcy, od października 
do czerwca. W semestrach I, III, V, VII stypendia przyznawane są na 4 miesiące, od 
października do stycznia. W semestrach II, IV i VI stypendia przyznawane są na 5 
miesięcy, od lutego do czerwca.  
 

§3 
 
1. Konkursy stypendialne (nazywane dalej Konkursami) ogłasza Dziekan Wydziału w 
każdym z siedmiu semestrów studiów I stopnia, w terminie do 10 dni po rozpoczęciu 
semestru lub w ciągu 14 dni od wejścia w życie niniejszego regulaminu.  
 
2. Ogłoszenie o Konkursie jest umieszczane na tablicy ogłoszeń Dziekanatu 
Wydziału oraz na stronie internetowej Projektu.  
 
3. Koordynator ds. dydaktycznych, w porozumieniu z Koordynatorem Projektu, może 
na początku semestru poprzedzającego ustalenie listy stypendystów dokonać 
wykładni zasad przyznawania stypendiów na ten semestr w zakresie zadań 
związanych z Projektem. Wykładnia ta winna być opublikowana na stronie 
internetowej Projektu.  
 
4. Informacje dotyczące aktywności studentów w zakresie realizacji zadań 
wchodzących w skład Projektu i związanych z przyznawaniem stypendiów będą na 
bieżąco umieszczane na stronie internetowej Projektu w zakładce Stypendia. 
Studenci będą identyfikowani na listach za pomocą numerów albumów. Każdy 
student ma obowiązek zgłosić wszelkie niejasności czy błędy w tym zakresie 
pisemnie do biura Projektu do 7 dni od pojawienia się informacji o tej aktywności. Po 
tym terminie prawo do składania pisemnych zgłoszeń wygasa.  
 
5. Do udziału w Konkursie w danym semestrze studiów kwalifikowani są wszyscy 
studenci - uczestnicy Projektu - wpisani na ten semestr studiów z zastrzeżeniem 
punktu 7.  
 
6. W konkursie stypendialnym dla pierwszego semestru studiów w pierwszej 
kolejności kwalifikowani będą studenci rozpoczynający pierwsze studia w życiu. 
Każdy student rozpoczynający swoje pierwsze studia w życiu jest zobowiązany 
złożyć w terminie do 7 dni od ogłoszenia Konkursu w I semestrze studiów 
odpowiednie oświadczenie w Biurze Projektu. W kolejnych semestrach nie będzie 
podziału na osoby rozpoczynające pierwsze studia w życiu i osoby pozostałe - 
zdecydują wyniki osiągane na studiach.  
 



7. Warunkiem udziału w Konkursie w semestrach II-VII jest złożenie przez studenta 
indeksu w dziekanacie Wydziału, w terminie do 3 dni po zakończeniu poprawkowej 
sesji egzaminacyjnej. 
 
8. Stypendium nie może otrzymywać student pobierający jednocześnie stypendium w 
ramach innego projektu programu kierunków zamawianych na Politechnice 
Krakowskiej lub na innej uczelni. Student, który w danym semestrze pobiera lub 
planuje pobierać takie stypendium zgłasza ten fakt w Biurze Projektu w terminie do 7 
dni od ogłoszenia Konkursu lub niezwłocznie po przyznaniu stypendium w ramach 
innego projektu.  
 

§4 
 
1. Komisje Konkursową (nazywana dalej Komisją) powołuje Dziekan wraz z 
ogłoszeniem konkursu.  
 
2. W skład Komisji wchodzą: Prodziekan ds. studiów stacjonarnych, Koordynator ds. 
dydaktycznych pracujący w Projekcie, przedstawiciel młodych pracowników nauki 
wyznaczony przez Dziekana, asystent Koordynatora (Kierownika) Projektu oraz 
przedstawiciel studentów kierunku INFORMATYKA wyznaczony przez Samorząd 
Studentów na Wydziale.  
 
3. Komisja ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.  
 
4. Zebrania Komisji odbywają się na wniosek Dziekana Wydziału, Prodziekana ds. 
studiów stacjonarnych lub Koordynatora ds. dydaktycznych.  
 

§5 
 
1. Komisja w ciągu 14 dni od ogłoszenia Konkursu o przyznanie stypendium 
sporządza listę rankingową, na której znajdują się wszyscy zakwalifikowani studenci, 
a następnie przedstawia ją Dziekanowi.  
 
2. W pierwszym semestrze studiów lista rankingowa sporządzona jest na podstawie 
liczby punktów P, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności umieszcza się na niej 
studentów, którzy rozpoczęli w tym semestrze pierwsze studia w życiu i złożyli 
oświadczenia, o których mowa w §3, punkt 5. Następnie na liście umieszcza się 
pozostałych studentów.  
 
3. Liczba P jest równa liczbie punktów rekrutacyjnych przyznanych kandydatom na 
studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zgodnie z zasadami postępowania 
rekrutacyjnego na Wydziale, uwzględniającego nowy i stary system maturalny.  
 
4. W przypadku, gdy na liście rankingowej występuje większa liczba studentów z 
identyczną liczbą P, a ich kolejność ma znaczenie przy przydziale stypendiów, 
Komisja ustala miejsca na liście rankingowej biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną 
z ocen z języka polskiego i języka obcego, a gdy to nie daje rozstrzygnięcia, brana 
jest pod uwagę średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie 
maturalnym.  
 



5. W kolejnych semestrach studiów lista rankingowa jest sporządzana w oparciu o 
średnią ocen K z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności umieszcza się na niej 
studentów, którzy zaliczyli w terminie dodatkowe zajęcia zaplanowane w projekcie i 
uczestniczyli w wybranych zajęciach fakultatywnych:  
 
a) w semestrze II wymagane jest zaliczenie obowiązkowych zajęć wyrównawczych z 
matematyki i fizyki, jeżeli student został do nich zakwalifikowany;  
 
b) w semestrach II-VII wymagane jest zdanie wszystkich przewidzianych programem 
egzaminów i uzyskanie wszystkich wymaganych zaliczeń w dotychczasowym 
przebiegu studiów (od pierwszego semestru), a ponadto brane są pod uwagę 
obecności w poprzednim semestrze na spotkaniach z zaproszonymi 
przedstawicielami nauki lub przemysłu oraz czynne uczestnictwo w kole naukowym;  
 
c) w semestrach III-VII wymagane jest zaliczenie w poprzednim semestrze zajęć 
obowiązkowego kursu naukowo-technicznego języka angielskiego;  
 
d) w semestrach V-VI wymagane jest uprzednie zaliczenie praktyki studenckiej pod 
nazwą Informatyczny Obóz Przetrwania (albo zamiennie czynne uczestnictwo w kole 
naukowym);  
 
e) w semestrze VII wymagane jest zaliczenie stażu u pracodawcy zaplanowanego po 
semestrze VI.  
 
Następnie na liście umieszcza się pozostałych studentów, którzy zdali wszystkie 
wymagane egzaminy i uzyskali wszystkie wymagane zaliczenia w dotychczasowym 
przebiegu studiów (od pierwszego semestru).  
 
6. Średnia ocen K jest średnią ważoną obliczaną na podstawie wszystkich 
końcowych ocen z poprzedniego semestru. Wagi stanowią ilorazy liczby punktów 
ECTS, przypisane danym przedmiotom, przez sumaryczną liczbę punktów 
uzyskanych w semestrze. Średnie wyliczane są na podstawie ocen wpisanych do 
protokołów, indeksów i kart egzaminacyjnych z dokładnością do trzech miejsc po 
przecinku. Począwszy od semestru III do średniej ważonej K wliczana jest z liczbą 
punktów równą 3 ocena z poprzedniego semestru z kursu naukowo-technicznego 
języka angielskiego przewidzianego w Projekcie.  
 
7. Każdy z uczestników Projektu ma prawo przedstawić Komisji listę własnych 
osiągnięć związanych z informatyką. W szczególności mogą to być osiągnięcia w 
konkursach programistycznych, autorstwo prac naukowych, znaczący udział w 
realizacji projektów programistycznych, zwłaszcza projektów open source, aktywna 
działalność w kole naukowym i inne. Listę z opisem osiągnięć potwierdzoną przez 
Koordynatora ds. dydaktycznych zatrudnionego w Projekcie składa się w Biurze 
Projektu w terminie do 7 dni po ogłoszeniu Konkursu.  
 
8. W przypadku, gdy na liście rankingowej występuje większa liczba studentów z 
identyczną liczbą K, a ich kolejność ma znaczenie przy przydziale stypendiów, bierze 
się pod uwagę liczbę K uzyskaną w poprzednim Konkursie, a gdy to nie daje 
rozstrzygnięcia, Komisja ustala miejsca na liście rankingowej biorąc pod uwagę 
dodatkowe osiągnięcia studentów w poprzednim semestrze.  



 
§6 

 
1. Stypendia przyznawane są studentom przez Dziekana Wydziału zgodnie z ich 
kolejnością na liście rankingowej sporządzonej przez Komisję do momentu 
wyczerpania limitu stypendiów określonego w Umowie.  
 
2. Wynik konkursu stypendialnego jest ogłaszany na tablicy ogłoszeń Dziekanatu 
Wydziału oraz na stronie internetowej Projektu.  
 
3. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 
Dziekan Wydziału.  
 
4. W przypadkach szczególnych, w terminie 7 dni od ogłoszenia decyzji Dziekana 
Wydziału o przyznaniu stypendiów, studentowi przysługuje odwołanie do Prorektora 
ds. studenckich Politechniki Krakowskiej za pośrednictwem Koordynatora Projektu. 
Decyzja Prorektora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
 

§7 
 
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 Politechnice 
Krakowskiej;  
 
b) jeżeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona, zawieszone Stypendium zostaje 
wypłacone w najbliższym terminie wypłat dla studentów.  
 
2. W sytuacji, gdy student otrzymujący Stypendium straci do niego prawo, Dziekan 
przyznaje to Stypendium na pozostały okres innemu studentowi, zgodnie z listą 
rankingową sporządzona przez Komisje  
 
3. Studentowi kończącemu studia przed terminem określonym w regulaminie studiów 
może być wypłacone Stypendium za okres pomiędzy faktycznym, a regulaminowym 
terminem ukończenia studiów. Decyzje o tym podejmuje na wniosek studenta 
Dziekan. Wniosek należy złożyć w ciągu 3 dni roboczych od daty obrony pracy 
dyplomowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku stypendium za ten 
okres przekazywane jest w formie jednorazowej wypłaty.  
 

§8 
 
1. Przyznane stypendium będzie wypłacane miesięcznie, najpóźniej do ostatniego 
dnia miesiąca, na wskazane przez studenta konto bankowe.  
 
2. W przypadku opóźnień finansowania projektu niezależnych od Wydziału stypendia 
zostaną wypłacone w najkrótszym możliwym terminie.  
 

 



§9 
 
1. Przyznanie Stypendium jest niezależne od form pomocy materialnej wymienionych 
w Załączniku nr 1 do zarządzenia nr 28 Rektora PK z dnia 17 sierpnia 2009 r. pt. 
„Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej” ( §1 punkt 3).  
 

 


