
   

 

 

 

Regulamin specjalistycznego Kursu programowania FPGA (Field 

Programmable Gate Arrays), 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 
specjalistycznego  Kursu  programowania FPGA, zwanego dalej Kursem, oraz 
warunki i tryb rekrutacji i uczestnictwa w Kursie studentów stacjonarnych 
studiów zamawianych I stopnia na kierunku INFORMATYKA realizowanych w 
latach 2010-2014 i 2011-2015 na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i 
Komputerowej Politechniki Krakowskiej (zwanego dalej Wydziałem). 

2. Realizacja Kursu objętego 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 
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Politechniką Krakowską (w 
dalszej części zwanej Umową). 

3. Rodzaj, forma i zakres zajęć Kursu prowadzonego w ramach Projektu wynika 
z Umowy. Kurs FPGA trwa jeden semestr i jest organizowany w semestrze 7 
studiów. Kurs jest bezpłatny i jest przeznaczony dla studentów danego 
rocznika na kierunku zamawianym INFORMATYKA, uczestników Projektu. 
Zajęcia kursu FPGA są ukierunkowane na zdobycie wiedzy na temat budowy i  
zastosowań programowalnych układów logicznych FPGA oraz umiejętności 



ich programowania przy użyciu języka opisu sprzętu VHDL w środowisku 
XIlinx Foundations ISE. 

§2 

1. Uczestnikiem kursu FPGA może zostać każdy uczestnik Projektu.  

2. Zgodnie z Umową liczba godzin kursu FPGA wynosi 30 godzin. Podstawową 
formą zajęć na Kursie są ćwiczenia laboratoryjne.  

3. Za realizację zajęć Kursu odpowiedzialny jest Koordynator ds. dydaktycznych 
Projektu. 

§3 

1. Rekrutacja na Kurs obejmuje wszystkich studentów III roku studiów 
zamawianych, uczestników Projektu. Ogłoszenie o rekrutacji wraz z 
obowiązującym terminem i miejscem składania wniosków ukazuje się na 
tablicy ogłoszeń dla kierunku Informatyka w Dziekanacie Wydziału oraz na 
stronie WWW Projektu pod koniec 5. semestru studiów. 

2. Rekrutację studentów i podział na odpowiednie grupy przeprowadza Komisja 
Rekrutacyjna w składzie: Koordynator Projektu, Koordynator ds. 
dydaktycznych oraz dwóch pracowników jednostki PK, z której  będą 
pochodzić instruktorzy Kursu. 

3. Zebrania Komisji Rekrutacyjnej odbywają się na wniosek Koordynatora 
Projektu lub Koordynatora ds. dydaktycznych.  

4. Student wypełnienia wniosek o przyjęcie na kurs (załącznik nr 1 do 
Regulaminu)  podając w nim średnią ocen K1 oraz punktów projektowych P1 
za aktywność w Projekcie z semestru 5, a także swoje dotychczasowe 
uczestnictwo w kursach PLC i CISCO. W celu ułatwienia podjęcia decyzji o 
uczestnictwie w rekrutacji  Koordynator Projektu może zorganizować przed jej 
rozpoczęciem spotkanie informacyjne na temat. oferowanego Kursu.  

5. Podstawą rekrutacji jest lista rankingowa stworzona przez komisję. Pierwszym 
kryterium przy układaniu listy uczestników kursu FPGA jest dotychczasowy 
udział w kursach PLC i CISCO, przy czym  uczestnictwo w mniejszej liczbie 
krótszych kursów skutkuje wyższą pozycją na liście rankingowej. Kurs PLC 
jest notowany niżej niż kurs CISCO. Kryteriami dodatkowymi branymi pod 
uwagę w przypadkach równorzędnego uczestnictwa w dotychczasowych 
kursach są : średnia arytmetyczna K1 oraz średnia punktów projektowych P1.  

6. Kwalifikacja uczestników kursów odbywa się w ciągu 10 dni roboczych od 
upłynięcia terminu składania wniosków. Lista zakwalifikowanych na kurs oraz, 
w razie potrzeby, krótka lista rezerwowa jest ogłaszana w ten sam sposób jak 
rekrutacja.  

7. Przed rozpoczęciem zajęć student podpisuje zobowiązanie do kontynuowania 

Kursu, na który zostanie zakwalifikowany w regulaminowym wymiarze godzin 

(Załącznik nr 2 do Regulaminu). 

 



8. Student uczęszcza na zajęcia w grupie, do której został zapisany. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany grupy lub 
indywidualnego odrabiania zajęć w innych grupach za zgodą 
zainteresowanych instruktorów Kursu. Fakt odrobienia zajęć musi być 
odnotowany na zaświadczeniu według podanego wzoru (Załącznik nr 3 do 
Regulaminu). 

9. Uczestnik zajęć ma prawo do otrzymania bezpłatnie podręczników 
przewidzianych dla Kursu.  

§4 

1. Koordynator ds. dydaktycznych zbiera od instruktorów listy obecności 
studentów, oceny cząstkowe oraz oceny końcowe, przechowuje je  i 
udostępnia na potrzeby ewaluacji.  

2. Koordynator ds. dydaktycznych monitoruje okresowo frekwencję na Kursie, 
jest w kontakcie z instruktorami prowadzącymi zajęcia oraz Koordynatorem 
Projektu i we współpracy z nimi rozwiązuje na bieżąco wszystkie 
zaobserwowane problemy dydaktyczne i organizacyjne.  

§5 

1. Student zakwalifikowany do udziału w zajęciach Kursu jest zobowiązany do 
obecności na tych zajęciach, składania własnoręcznego podpisu na listach 
obecności i wykonania zadań projektowych. Student wypełnia ankietę 
ewaluacyjną, gdy zostanie o to poproszony. 

2. Student otrzymuje ocenę końcową i ocenę punktową w zakresie 0-100 pkt. 

Ocenianie i punktacja należą do obowiązków instruktorów Kursu. 

3. Studentowi przysługuje prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w 

czasie trwania Kursu.  

4. Usprawiedliwione mogą być maksymalnie dwie nieobecności na Kursie. 

Opuszczenie zajęć usprawiedliwia instruktor (np. na podstawie przedłożonych 

zwolnień lekarskich). 

5. Po wyczerpaniu limitu nieobecności na zajęciach student ma obowiązek 

powiadomić o kolejnej nieobecności Koordynatora ds. dydaktycznych 

Projektu, który podejmie decyzję o usprawiedliwieniu/nieusprawiedliwieniu tej 

nieobecności po rozpoznaniu przypadku i zasięgnięciu opinii instruktora. 

6. Student ma obowiązek uzupełnić samodzielnie wiedzę z zajęć, na których był 

nieobecny, w oparciu o udostępnione materiały. Wskazówek w tym zakresie 

udzielą instruktorzy Kursu. 

 

 



§6 

1. Student, który przekroczył dopuszczalną liczbę nieobecności, nie będzie 

uczestniczył w zajęciach Kursu lub nie będzie robił postępów w nauce, może 

zostać skreślony z listy uczestników Kursu. Decyzję o skreśleniu studenta, 

na wniosek Koordynatora ds. dydaktycznych, podejmuje Koordynator 

Projektu. 

2. Od decyzji Koordynatora Projektu o skreśleniu z listy uczestników Kursu 

studentowi przysługuje odwołanie do Prodziekana ds. studenckich na 

kierunku Informatyka WIEiK, którego decyzja jest ostateczna. 

3. Przerwanie kursu przez studenta może być podstawą do wystąpienia przez 

Politechnikę Krakowską o zwrot części lub całości kosztu Kursu. 

Szacunkowy koszt Kursu FPGA wynosi 1200 zł. Decyzję o zwrocie kosztu 

przez uczestnika Kursu podejmuje Koordynator Projektu. 

4. Od decyzji Koordynatora Projektu wymienionej w punkcie 3 studentowi 

przysługuje odwołanie do Prodziekana ds. studenckich na kierunku 

Informatyka WIEiK, którego decyzja jest ostateczna. 

§7 

1. Po ukończeniu wszystkich zajęć student otrzymuje świadectwo ukończenia 

kursu FPGA (z oceną punktową) i odpowiedni wpis w suplemencie do 

dyplomu ukończenia I stopnia. 

§8 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30  kwietnia 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 (wzór) 

  
 

 

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KURS PROGRAMOWANIA FPGA 

 na studiach zamawianych na kierunku INFORMATYKA 

 
Projekt POKL-04.01.02-00-107/10  

współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny UE 

 

                                        
Nazwisko i imię/imiona student(a)/(ki)* (DUŻYMI LITERAMI) 

…………………………………………………………………………………………………… 
Adres stałego zameldowania 

…………………………………………………………………………………………………… 
Adres dla korespondencji (jeżeli inny niż adres zameldowania) 

 

              1.            2.              
      Nr PESEL studenta   Ukończone dotychczas kursy PLC i CISCO  (wypełnić obie pozycje)   
 

   
Kierunek: Informatyka  Studia: stacjonarne I stopnia 
Rok rekrutacji: 2010  
Rok akademicki : 2012/2013      Semestr: 6                       Nr albumu (indeksu) 

 

Punktacja za semestr 5 (rocznik 2010):  

Lp. Przedmiot 
Ocena w 
indeksie 

(liczbowa) 

Waga 
oceny 

(ECTS) 

L. pkt. za 
przedmiot 

(ocena*waga) 

1. Inżynieria programowania  6  

2. Systemy wbudowane  4  

3. Współczesne bazy danych  4  

4. Programowanie w języku Java  4  

5. Języki assemblera  4  

6. Komputerowa technika pomiarowa  4  

7. Technologie obiektowe  4  

8. Projektowanie systemów cyfrowych  4  

9. Symulacja komputerowa  4  

10 MATLAB i jego zastosowania  4  

11. Komputerowe systemy wspomagania decyzji  4  

(Suma punktów za wybrane przedmioty 1-11)/30=K1=  

 

      



Średnia liczba punktów projektowych za semestr 5             P1 = …………………..       

( z dokładnością do 3 miejsc po przecinku ) 

 

Oświadczam, że jestem uczestnikiem Projektu POKL, znam i przyjmuję do 

wiadomości postanowienia Regulaminu Kursu FPGA dostępnego na stronie WWW 

Projektu : 

http://www.control.pk.edu.pl/pokl/ 

 

 

 

Kraków, dnia ………………………  ……………………………….....……………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA      CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.control.pk.edu.pl/pokl/


Załącznik nr 2 (wzór) 

  
 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE UCZESTNIKA PROJEKTU DO KONTYNUOWANIA KURSU 

PROGRAMOWANIA FPGA  

 

 

W związku z zapisaniem się na Kurs programowania FPGA prowadzony w 

ramach Projektu nr POKL.04.01.02-00-107/10 pod nazwą 

„Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku INFORMATYKA Politechniki 

Krakowskiej poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i program stypendialny” 

realizowanego na WIEiK PK w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

zobowiązuję się kontynuowania Kursu przez jeden semestr (7 semestr studiów), w 

wymiarze 30 godzin lekcyjnych 

 

Oświadczam, że znam i przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu 

Kursów FPGA dostępnego na stronie WWW Projektu : 

http://www.control.pk.edu.pl/pokl/ 

 

 

 

 

Kraków, dnia ……………….  ………………………………….....……………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA      CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.control.pk.edu.pl/pokl/


Załącznik nr 3 – (wzór zaświadczenia potwierdzającego odrobienie zajęć) 

 

 

 

 

 

 

Zaświadczenie 

 

 

W dniu ……..……………….  student  .……………………………………......... ,  

uczestnik Projektu,  odrobił zajęcia   specjalistycznego kursu  FPGA  z dnia   

…………………………  . 

 

 

 

Podpis instruktora    …………………………… 


