Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych
na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego
przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu
„Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością”
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla
studentów/ek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywających studia w ramach
realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu „Kierunki matematycznoprzyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością” 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”, zwanego dalej „Projektem”.
§2
1. Stypendia motywacyjne, zwane dalej „Stypendiami”, przyznaje się ze środków przekazanych
Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach realizacji Projektu, o którym mowa w §1.
2. Każdy/a stypendysta/ka zostanie poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Liczba przyznanych stypendiów motywacyjnych na poszczególnych kierunkach zamawianych
wynika z zapisów umowy o dofinansowaniu projektu, nr UDA_POKL.04.01.02-00-046/11-00,
pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Akademią Pomorską w Słupsku
w dniu 26 sierpnia 2011 roku, zwanej dalej „Umową”.
§3
1. Celem programu stypendialnego jest zwiększenie liczby studentów/tek na kierunkach
technicznych, matematycznych i przyrodniczych, za pomocą działań podnoszących
atrakcyjność kształcenia.
2. Stypendia przyznawane są Uczestnikom/czkom Projektu.
3. Stypendia przyznawane są na zasadach konkursu.
4. Informacje na temat konkursu podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Projektu.
§4
Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie na jednego studenta.
§5
1. Stypendium przyznaje się:
1) w semestrze zimowym na okres pięciu miesięcy od października do lutego,
2) w semestrze letnim na okres czterech miesięcy od marca do czerwca.
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Stypendium motywacyjne może być, każdorazowo na wniosek studenta/tki, przedłużane na
kolejne semestry, jednak łączny okres pobierania stypendium nie może być dłuższy niż 27
miesięcy dla studiów I stopnia na kierunkach zamawianych: FIZYKA, MATEMATYKA i
OCHRONA ŚRODOWISKA oraz 33 miesiące na kierunku zamawianym: FIZYKA
TECHNICZNA (studia inżynierskie).
§6
1. Student/ka studiujący/a równocześnie na kilku kierunkach studiów dofinansowywanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanych dalej „kierunkami zamawianymi”
może otrzymywać stypendium tylko na jednym kierunku.
2. Student/ka, który/a przed rozpoczęciem studiów na kierunku zamawianym pobierał/a
stypendium na danym poziomie studiów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
a następnie został/a skreślony/a z listy studentów tego kierunku nie może ponownie ubiegać się
o Stypendium.
3. Stypendia są przyznawane niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust.1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),
jak również stypendiów z własnego funduszu stypendialnego uczelni.
§7
O Stypendium mogą ubiegać się posiadający obywatelstwo polskie studenci/tki studiów pierwszego
stopnia, którzy/e rozpoczną kształcenie na kierunku FIZYKA TECHNICZNA (studia inżynierskie),
FIZYKA, MATEMATYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA w roku akademickim 2011/2012 do
końca planowanego okresu kształcenia oraz na kierunku FIZYKA, MATEMATYKA, OCHRONA
ŚRODOWISKA w roku akademickim 2012/2013 do końca planowanego okresu kształcenia.
Kryteria przyznawania Stypendium
§8
1. W pierwszym semestrze studiów Stypendium może być przyznane studentowi/ce, który/a
spełnia łącznie następujące warunki:
1) złożył/a deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych,
2) podjął/ęła studia na kierunku zamawianym w roku, w którym ubiega się o Stypendium,
3) nie otrzymywał/a stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach kierunków zamawianych.
2. W kolejnych semestrach Stypendium może być przyznane studentowi/ce, który/a:
1) złożył/a deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych,
2) nie powtarzał/a semestru lub roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów,
3) w semestrze poprzedzającym przyznanie Stypendium terminowo złożył/a wszystkie
egzaminy i uzyskał/a wszystkie zaliczenia przewidziane planem studiów oraz złożył/a
indeks w dziekanacie w terminie do 3 dni po zakończeniu poprawkowej sesji
egzaminacyjnej,
4) uczestniczył/a we wszystkich zajęciach wyrównawczych, do których został/a
zakwalifikowany/a na podstawie wyników testów,
5) uczestniczył/a w dodatkowych zajęciach podnoszących atrakcyjność kształcenia,
z zastrzeżeniem ust.3.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5) nie dotyczy studentów/ek odbywających studia
w innej uczelni w ramach programu wymiany studentów/ek w okresie odbywania studiów w tej
uczelni.
Tryb i zasady przyznawania Stypendium
§9
1. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta/ki, wzór wniosku określa Załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
2.
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2. Wnioski o przyznanie Stypendium składa się w dziekanacie Wydziału MatematycznoPrzyrodniczego AP w Słupsku, każdego roku w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20
października w semestrze zimowym i do 10 marca w semestrze letnim.
3. Wnioski o przyznanie Stypendium złożone w terminie późniejszym niż określony w ust.2
pozostawia się bez rozpoznania.
§ 10
1. Stypendium przyznaje komisja stypendialna powołana przez Rektora na wniosek Koordynatora
Projektu, zwana dalej „Komisją”.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący Komisji - Koordynator Projektu,
2) członkowie Komisji:
Kierownicy Administracyjno-Merytoryczni kierunków zamawianych, o którym mowa
w niniejszym Regulaminie,
studenci (po jednym z każdego kierunku zamawianego, o którym mowa w niniejszym
Regulaminie),
3) sekretarz Komisji - Kierownik dziekanatu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
3. Rektor może odwołać członka Komisji w trakcie kadencji i powołać na jego miejsce inną
osobę.
§ 11
1. Do obowiązków Komisji należy w szczególności:
1) sprawdzanie prawidłowości złożonych wniosków,
2) ustalanie list rankingowych studentów/ek ubiegających się o Stypendium odrębnie dla
każdego kierunku zgodnie z § 7,
3) ustalanie list stypendystów/ek,
4) wydawanie decyzji o przyznaniu Stypendium,
5) wydawanie decyzji o utracie prawa do Stypendium (zawieszeniu, cofnięciu czy zwrocie
nienależnie pobranego stypendium).
2. Decyzję o ustaleniu listy stypendystów/ek Komisja podejmuje w głosowaniu zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej ½ składu Komisji.
3. Rozstrzygnięcie Komisji niezwłocznie jest podawane do wiadomości poprzez ogłoszenia na
stronie internetowej Projektu. Ogłoszenie zawiera informacje o:
1) liczbie złożonych wniosków,
2) liczbie wniosków złożonych prawidłowo,
3) limicie przysługujących stypendiów motywacyjnych na danym kierunku zamawianym,
4) ilości przyznanych stypendiów motywacyjnych,
5) numerach albumu studentów/tek, którym przyznano stypendia motywacyjne.
§ 12
1. Osoby ubiegające się o Stypendium umieszczane są na listach rankingowych w malejącej
kolejności uzyskanych wyników z postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z §13-15.
2. Listy rankingowe sporządza się odrębnie dla każdego kierunku.
3. Listy rankingowe są udostępniane w dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AP
w Słupsku oraz w Biurze Projektu.
4. Decyzję o przyznaniu lub utracie stypendium student/tka odbiera osobiście za potwierdzeniem
odbioru w dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
§ 13
1. Podstawą ustalenia list rankingowych w przypadku studentów/ek podejmujących studia na
pierwszym semestrze są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym według następujących
zasad:
NOWA MATURA
1) W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych
z przedmiotów wymienionych w tabeli.
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2) Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów,
pomnożony jest przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
3) Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę jest
brany wynik korzystniejszy.
4) Lista rankingowa jest tworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli
student/ka nie zdawał/a na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej
egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do
postępowania kwalifikacyjnego.
Tabela dla kierunku FIZYKA oraz FIZYKA TECHNICZNA
Przedmiot
Przedmiot do wyboru:
fizyka lub matematyka
(egzamin pisemny)
Język nowożytny,
dowolny
(egzamin pisemny)
Dowolny przedmiot,
inny niż wymienione
w tabeli
(egzamin pisemny)

Współczynnik dla poziomu
podstawowego

Współczynnik dla poziomu
rozszerzonego

0,5

1

0,15

0,3

0,35

0,7

Tabela dla kierunku MATEMATYKA
Przedmiot
Matematyka
(egzamin pisemny)
Język nowożytny,
dowolny
(egzamin pisemny)
Dowolny przedmiot,
inny niż wymienione
w tabeli
(egzamin pisemny)

Współczynnik dla poziomu
podstawowego

Współczynnik dla poziomu
rozszerzonego

0,5

1

0,15

0,3

0,35

0,7

Tabela dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA
Przedmiot
Współczynnik dla poziomu
Współczynnik dla poziomu
podstawowego
rozszerzonego
Przedmiot do wyboru:
biologia lub chemia
0,5
1
(egzamin pisemny)
Język nowożytny,
dowolny
0,15
0,3
(egzamin pisemny)
Dowolny przedmiot,
inny niż wymienione
0,35
0,7
w tabeli
(egzamin pisemny)
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STARA MATURA
Jeżeli student/ka zdał/a egzamin dojrzałości (Starą Maturę), to oceny z egzaminu pisemnego
są przeliczone na procenty według poniższej tabeli. W przypadku braku oceny z egzaminu
pisemnego brany jest pod uwagę egzamin ustny. Liczba przeliczonych procentów jest
równoważna procentom wynikającym z Nowej Matury poziom rozszerzony.
Dalsze postępowanie kwalifikacyjne jest takie samo jak w przypadku Nowej Matury.
Skala 6-stopniowa
Ocena
2
3
4
5
6

Procenty
30
45
60
75
90

Skala 4-stopniowa
ocena

procenty

3
4
5

30
60
90

Podstawą ustalenia list rankingowych w kolejnych semestrach, tj. od drugiego semestru do
końca planowanego okresu kształcenia, są liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku średnie arytmetyczne wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń objętych planem
studiów uzyskanych w semestrze poprzedzającym przyznanie Stypendium przez osoby
ubiegające się o Stypendium.
§ 14
1. W przypadku identycznych wyników z postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 13
ust. 1, pozycja na liście rankingowej ustalana jest w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich
wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym.
2. W przypadku identycznych wyników z postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 13
ust. 2, pozycja na liście rankingowej ustalana jest w oparciu o :
1) średnią arytmetyczną wszystkich wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym – na
drugim semestrze studiów,
2) średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez studenta/kę w zaliczonych semestrach
studiów, liczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – na trzecim i kolejnych
semestrach.
§ 15
Jeżeli kryteria określone w § 13 i § 14 okażą się niewystarczające, pozycję osoby ubiegającej się
o Stypendium na liście rankingowej ustali Komisja biorąc pod uwagę udział i osiągnięcia
studenta/ki w dodatkowych zajęciach podnoszących atrakcyjność kształcenia zaplanowanych
w Projekcie, o którym mowa w §1.
§ 16
Komisja przyznaje Stypendia najlepszym studentom/tkom z list rankingowych w ramach ustalonej
dla danego kierunku liczby stypendiów określonej w umowie o dofinansowanie realizacji Projektu,
o której mowa w § 2, ust. 3.
Wypłata Stypendium
§ 17
Stypendium wypłaca się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez
Stypendystę/tkę.
§ 18
1. Stypendium wypłaca się co miesiąc.
2. Terminy wypłat stypendiów mogą ulec zmianie, jeśli opóźnieniu ulegnie przekazanie środków
na subkonto Projektu.
3. W przypadku, o którym mowa w § 18 ust.2 wypłata opóźnionego stypendium następuje bez
doliczania odsetek za zwłokę.

2.
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Postanowienia końcowe
§ 19
Stypendysta/tka jest zobowiązany/na do:
1) pełnego wykorzystywania możliwości kształcenia oraz zdobywania wiedzy i umiejętności,
2) kontynuowania studiów na kierunku, na który został przyjęty i dążenia do ich ukończenia,
3) niezwłocznego informowania organu przyznającego Stypendium o okolicznościach, o których
mowa w § 21 ust. 1 pkt.1-4,
4) podania we wniosku, o którym mowa § 9 ust. 1, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym
informacji.
§ 21
1. Stypendysta/tka traci prawo do otrzymywania Stypendium w przypadku:
1) uzyskania urlopu dziekańskiego,
2) skreślenia z listy studentów – z końcem miesiąca, w którym uprawomocniła się decyzja
o skreśleniu,
3) zawieszenia w prawach studenta – z końcem miesiąca, w którym uprawomocniła się decyzja
o zawieszeniu w prawach studenta,
4) przeniesienia się do innej uczelni,
5) stwierdzenia we wniosku, o którym mowa § 9 ust. 1, informacji niezgodnych ze stanem
faktycznym.
2. W przypadku utraty prawa studenta/tki do otrzymywania Stypendium zwolnione w ten sposób
Stypendium Komisja przyznaje kolejnemu/nej studentowi/tce z listy rankingowej.
§ 22
W okresie studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany studentów/tek stypendysta/tka
zachowuje prawo do otrzymywania Stypendium.
§ 23
Stypendysta/tka, który/ra uzyskał/ła Stypendium na podstawie informacji niezgodnych ze stanem
faktycznym jest zobowiązany/na do natychmiastowego zwrotu nienależnie pobranego Stypendium
w pełnej wysokości.
§ 24
W sprawach dotyczących Stypendiów na kierunkach zamawianych studentom/tkom przysługuje
prawo odwołania do Rektora AP w Słupsku w terminie czternastu dni od chwili ogłoszenia
wyników. Decyzja Rektora jest ostateczna.
§ 25
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wszystkie decyzje podejmują Rektor AP
w Słupsku lub Komisja w zakresie swoich kompetencji.
§ 26
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2011.
2. Regulamin obowiązuje w okresie kształcenia w ramach Projektu.
Regulamin przygotował
Zespół ds. wdrażania i realizacji projektu

Regulamin zatwierdził

Regulamin sprawdził
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