Regulamin zajęć wyrównawczych
na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego
przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu
„Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością”
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa warunki i tryb rekrutacji na zajęcia wyrównawcze dla studentów/ek studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia odbywających studia w ramach realizowanego przez
Akademię Pomorską w Słupsku projektu „Kierunki matematyczno-przyrodnicze 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. Zajęcia wyrównawcze finansuje się ze środków przekazanych Akademii Pomorskiej w Słupsku
w ramach realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 1.
§ 2.
Cel i wymiar godzinowy zajęć wyrównawczych
1. Celem zajęć wyrównawczych jest uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy studentów/ek w zakresie
matematyki, fizyki, chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz wyrównanie luk
kompetencyjnych z wymienionych przedmiotów.
2. Wymiar godzinowy zajęć wyrównawczych wynosi:
1) kurs z matematyki
i) na kierunku MATEMATYKA – 15 godzin wykładu i 60 godzin ćwiczeń,
ii) na kierunku FIZYKA – 30 godzin ćwiczeń,
iii) na kierunki FIZYKA TECHNICZNA – 30 godzin ćwiczeń,
iv) na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA – 15 godzin ćwiczeń,
2) kurs z fizyki
i) na kierunku FIZYKA – 30 godzin ćwiczeń,
ii) na kierunki FIZYKA TECHNICZNA – 30 godzin ćwiczeń,
iii) na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA – 15 godzin ćwiczeń,
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3) kurs z chemii
i) na kierunku FIZYKA – 30 godzin ćwiczeń,
ii) na kierunki FIZYKA TECHNICZNA – 30 godzin ćwiczeń,
iii) na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA – 30 godzin ćwiczeń.
§ 3.
Zasady rekrutacji
1. O udział w zajęciach wyrównawczych mogą ubiegać się posiadający obywatelstwo polskie
studenci/tki studiów pierwszego stopnia, którzy/e rozpoczną kształcenie na kierunkach
zamawianych: FIZYKA TECHNICZNA (studia inżynierskie), FIZYKA, MATEMATYKA,
OCHRONA ŚRODOWISKA w roku akademickim 2011/2012 oraz na kierunkach
zamawianych: FIZYKA, MATEMATYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA w roku akademickim
2012/2013.
2. Podstawą przyjęcia na zajęcia wyrównawcze są wyniki testu kwalifikacyjnego. Test
kwalifikacyjny określający poziom przygotowania studenta/tki z matematyki, fizyki lub chemii
na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej przeprowadzany jest każdorazowo na początku roku
akademickiego przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia wyrównawcze.
3. Na zajęcia wyrównawcze będą kwalifikowani/ne studenci/tki, którzy uzyskali najmniejszą
liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego.
4. W szczególnych przypadkach przy równej liczbie punktów decydować będzie rok ukończenia
szkoły ponadgimnazjalnej (odpowiednio: średniej)-pierwszeństwo będą miały osoby z dłuższą
przerwą w nauce.
5. Kwalifikacji na zajęcia wyrównawcze dokonują Kierownicy Administracyjno-Merytoryczni
poszczególnych kierunków po zasięgnięciu opinii nauczycieli akademickich prowadzących
zajęcia wyrównawcze. Sporządzone przez kierowników listy studentów/ek zakwalifikowanych
do udziału w zajęciach wyrównawczych oraz listy rezerwowe podlegają zatwierdzeniu przez
Koordynatora Projektu.
6. Jeśli kryteria określone w ust. 3 i 4 tego paragrafu okażą się niewystarczające, decyzję
o przyjęciu studenta/tki na zajęcia wyrównawcze wydaje Koordynator Projektu.
7. Ilość miejsc na poszczególnych zajęciach wyrównawczych jest ograniczona i w każdym
naborze wynosi: 60 dla kursu z matematyki, 40 – z fizyki, 40 – z chemii. Pozostali studenci/tki
tworzą listę rezerwową i będą mogli/ły uczestniczyć w zajęciach fakultatywnie.
8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych jest wypełnienie i podpisanie przez
Uczestnika/czkę:
1) deklaracji uczestnictwa w Projekcie;
2) zgody na przetwarzanie danych osobowych;
3) wniosku rekrutacyjnego na zajęcia wyrównawcze, wzór wniosku określa Załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
§ 4.
Realizacja zajęć wyrównawczych
1. Udział w zajęciach wyrównawczych jest bezpłatny.
2. Każdy Uczestnik/czka zostanie poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Zajęcia wyrównawcze realizowane będą w wymiarze określonym w §2 ust.2. zgodnie
z programem nauczania oraz harmonogramem realizacji zajęć wyrównawczych.
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4. Harmonogramy zajęć oraz wszystkie informacje dotyczące realizacji zajęć wyrównawczych
publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej Projektu.
5. Obecność na zajęciach wyrównawczych w terminach określonych harmonogramem jest
obowiązkowa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest absencja
studentów/ek na zajęciach w wymiarze nie przekraczającym 10% czasu przeznaczonego na
dany rodzaj zajęć.
6. Udział studenta/tki w zajęciach wyrównawczych jest wpisywany do jego karty okresowych
osiągnięć oraz indeksu bez przypisywania punktów ECTS.
7. W trakcie realizacji zajęć wyrównawczych prowadzony będzie regularny monitoring
i ewaluacja.
8. Uczestnik/czka zajęć zobowiązuje się do wypełniania listy obecności oraz ankiet oceniających
przeprowadzonych w ramach zajęć.
9. Na ostatnich zajęciach wyrównawczych przeprowadzony będzie test końcowy, sprawdzający
poziom wiedzy i umiejętności Uczestników/czek odpowiednio z matematyki, fizyki lub chemii,
do którego każdy z Uczestników/czek jest zobowiązany podejść.
10. Wyniki testu kwalifikacyjnego oraz końcowego nie mają bezpośredniego wpływu na zaliczenie
obowiązkowych form zajęć z matematyki, fizyki lub chemii.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Rezygnacja studenta/tki z zajęć wyrównawczych przed ich zakończeniem może być podstawą
dochodzenia wobec niego odpowiednich roszczeń finansowych ze strony Uczelni (m.in. może
być podstawą do odebrania Studentowi/tce prawa do Stypendium Motywacyjnego).
2. Bieżący nadzór merytoryczny nad realizacją zajęć wyrównawczych pełnią Kierownicy
Administracyjno-Merytoryczni poszczególnych kierunków.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Koordynator
Projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2011.

Regulamin przygotował
Zespół ds. wdrażania i realizacji projektu
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