
   

 

 

 

Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki 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 sposób organizacji i prowadzenia zajęć 
wyrównawczych z matematyki i fizyki oraz warunki i tryb rekrutacji i 
uczestnictwa w tych zajęciach 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. Udzielenie wsparcia w postaci zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki 
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 prowadzonych  w ramach Projektu zajęć 
wyrównawczych wynika z Umowy.  

§2 

1. Określona w Umowie liczba studentów, którzy podpisali deklarację  
uczestnictwa w projekcie na studia zamawiane na kierunku INFORMATYKA 
może otrzymywać wsparcie w formie zajęć wyrównawczych z matematyki i 



fizyki w zakresie szkoły średniej (program klasy o profilu matematyczno-
fizycznym lub zbliżonym, matura na poziomie rozszerzonym). 

2. Zgodnie z Umową studenci są kwalifikowani na zajęcia wyrównawcze z 
danego przedmiotu na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Do 
uczestnictwa w zajęciach mają prawo studenci studiów I stopnia w I semestrze 
studiów w liczbie 80 osób z matematyki i 80 osób z fizyki. 

3. Zgodnie z Umową liczba zajęć wyrównawczych w formie ćwiczeń wynosi z 
matematyki 60 godz. (słownie: sześćdziesiąt godzin) a z fizyki 30 godz.  
(słownie: trzydzieści godzin). 

4. Ze względu na cel zajęć jakim jest wyrównanie poziomu studentów I roku oraz 
na korelację z przedmiotami wykładanymi w pierwszym semestrze studiów 
zajęcia prowadzone są w miarę możliwości w pierwszej części I semestru w 
wymiarze przewidzianym w Umowie.  

5. Prodziekan ds. studiów stacjonarnych WIEiK zleca prowadzenie zajęć 
wyrównawczych właściwym jednostkom Politechniki Krakowskiej.  

6. Za realizację zajęć wyrównawczych odpowiedzialny jest Koordynator ds. 
dydaktycznych Projektu. 

§3 

1. Rekrutację na zajęcia wyrównawcze przeprowadza komisja rekrutacyjna 
powołana przez Koordynatora projektu w składzie: Koordynator ds. 
dydaktycznych (przewodniczący) oraz Asystent koordynatora (członek).  

2. Komisja kwalifikuje uczestników zajęć wyrównawczych spośród uczestników 
projektu w terminie do 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.  

3. Komisja dokonuje zmian w kwalifikacji uczestników, gdy zachodzi taka 
potrzeba. 

4. Zebrania Komisji odbywają się na wniosek Koordynatora lub Koordynatora ds. 
dydaktycznych.  

§4 

1. Komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe studentów na zajęcia 
wyrównawcze, na których znajdują się wszyscy zakwalifikowani studenci, a 
następnie przedstawia je Koordynatorowi. Kwalifikacja w oparciu o listy 
rankingowe ma charakter wstępny, ze względu na to, że liczba studentów na I 
semestrze studiów przez pewien czas nie jest ustabilizowana. 

2. Lista rankingowa z matematyki sporządzona jest rosnąco na podstawie liczby 
punktów M, równej liczbie punktów uzyskanej na egzaminie maturalnym z 
matematyki z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności uwzględnia się 
studentów, którzy zdawali maturę z matematyki tylko na poziomie 
podstawowym.  

3. Lista rankingowa z fizyki sporządzona jest rosnąco na podstawie liczby 
punktów F, równej liczbie punktów uzyskanej na egzaminie maturalnym fizyki 
z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności uwzględnia się studentów, którzy 
nie zdawali matury z fizyki (F=0), lub zdawali maturę z fizyki tylko na poziomie 



podstawowym lub uzyskali niższą liczbę punktów M  na egzaminie 
maturalnym z matematyki.   

4. Komisja rekrutacyjna może powiększyć liczbę wstępnie zakwalifikowanych 
studentów powyżej liczby założonej w Umowie w przypadkach, gdy:  
a) na liście rankingowej występuje większa liczba studentów z identyczną 

liczbą M lub F, a ich kolejność ma znaczenie przy kwalifikacji. 
b) wystąpią obiektywne okoliczności wskazujące, że nie wszystkie 

zakwalifikowane dotąd osoby będą mogły brać udział w zajęciach. 
5. Jeżeli  w trakcie prowadzenia zajęć wyrównawczych okaże się, że istnieją 

wolne miejsca w grupach, a zgłoszą się studenci uczestniczący w projekcie, 
chętni do udziału w tych zajęciach Komisja powinna objąć tych studentów 
wsparciem, zapełniając  istniejące wakaty w grupach do poziomów limitów 
założonych w Umowie. 

§5 

1. Koordynator ds. dydaktycznych monitoruje okresowo frekwencję na zajęciach 
wyrównawczych, jest w stałym kontakcie z prowadzącymi zajęcia oraz 
Koordynatorem projektu i we współpracy z nimi rozwiązuje na bieżąco 
wszystkie zaobserwowane problemy dydaktyczne i organizacyjne. 

2. Asystent Koordynatora Projektu zbiera od prowadzących listy obecności 
studentów, prace kontrolne studentów napisane na początku i na końcu zajęć, 
analizy cząstkowe rezultatów zajęć wyrównawczych przygotowane przez 
prowadzących. 

§6 

1. Udział w zajęciach wyrównawczych jest bezpłatny dla wszystkich objętych 

wsparciem uczestników projektu.  

2. Student zakwalifikowany do udziału w zajęciach wyrównawczych jest 

zobowiązany do obecności na tych zajęciach, (co zaświadcza własnym 

podpisem na listach obecności) oraz napisania prac kontrolnych. Student 

wypełnia ankietę ewaluacyjną, gdy zostanie o to poproszony. 

§7 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 października 2010 r. 


