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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 117 z dnia 6 grudnia 2010 r. Rektora UŚ
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW
W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W RAMACH PROJEKTU PT.
ATRAKCYJNA I INNOWACYJNA BIOTECHNOLOGIA – ATRINBIOTECH –
ZADANIE NR 1
I.

Przepisy ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin dotyczy przyznawania i wypłacania stypendiów w ramach
Projektu pt. Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH, zwanego
w dalszej treści regulaminu Projektem, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego – zadanie nr 1, określone we Wniosku o dofinansowanie
Projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu nr UDAPOKL.04.01.02-00-095/10-00 z dnia 30 listopada 2010 r. jako „Program stypendialny
dla studentów kierunku zamawianego Biotechnologia”.
2. Stypendia mogą być przyznane studentom studiów stacjonarnych kierunku
zamawianego Biotechnologia, prowadzonego na Wydziale Biologii i Ochrony
Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.
3. Stypendia mogą być przyznane 55 studentom studiów pierwszego stopnia i 46
studentom studiów drugiego stopnia, spełniającym warunki, o których mowa
w ust. 2, następująco:
a) studentom studiów pierwszego stopnia – w latach akademickich 2010/2011,
2011/2012 oraz 2012/2013,
b) studentom studiów drugiego stopnia – w latach akademickich 2010/2011 oraz
2011/2012
z zastrzeŜeniem § 2 ust. 12.
4. Warunkiem uczestnictwa studentów, o których mowa w ust. 2, w programie
stypendialnym jest złoŜenie pisemnej deklaracji udziału w Projekcie. W przypadku
studiowania na dwóch kierunkach równolegle, student składa oświadczenie,
Ŝe kierunek zamawiany jest jego kierunkiem podstawowym.
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5. Za całość realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 odpowiedzialny jest koordynator
Projektu, powołany przez rektora.
6. Wysokość stypendium wynosi 1000 PLN miesięcznie.
7. Stypendium przyznawane jest na okres dziewięciu miesięcy w danym roku
akademickim i wypłacane od miesiąca października do miesiąca czerwca, za kaŜdy
miesiąc z góry, z moŜliwością przedłuŜenia na kolejne lata akademickie, zgodnie
z ust. 3 lit. a) i b).
8. Studenci mogą otrzymywać
o dofinansowanie Projektu.
II.

tylko

jedno

stypendium

w

ramach

umowy

Zasady przyznawania stypendiów
§2
1. Stypendium przyznaje komisja konkursowa powołana przez rektora, zwana dalej
komisją, w ramach środków określonych w umowie o dofinansowanie Projektu,
zgodnie z listą rankingową, o której mowa w ust. 4.
2. W skład komisji wchodzą: prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego, właściwy do spraw pomocy materialnej dla studentów (jako
przewodniczący), opiekun roku objętego programem, o którym mowa w § 1 ust. 1
oraz dwóch przedstawicieli studentów, wskazanych przez Wydziałową Radę
Samorządu Studenckiego.
3. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do rektora składane w terminie 14 dni od
dnia otrzymania decyzji.
4. Komisja sporządza listę rankingową osób ubiegających się o przyznanie stypendium,
według kryteriów określonych w ust. 5, a następnie ustala listę stypendystów, zgodnie
z kolejnością ustaloną na liście rankingowej, w liczbie stosownej do ilości stypendiów
wymienionej w § 1 ust. 3.
5. Podstawą sporządzenia listy rankingowej osób ubiegających się o przyznanie
stypendium jest:
a) na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia - liczba punktów uzyskanych
przez studenta w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi
w Uniwersytecie Śląskim zasadami rekrutacji,
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b) na drugim i trzecim roku studiów pierwszego stopnia - średnia arytmetyczna
wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, objętych planem studiów i programem
nauczania, uzyskanych przez studenta w poprzednim roku akademickim studiów,
ustalana zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Śląskim, zwanym dalej
regulaminem studiów,
c) na pierwszym roku studiów drugiego stopnia - średnia arytmetyczna wszystkich
ocen z egzaminów i zaliczeń, objętych planem studiów i programem nauczania,
uzyskanych przez studenta w ciągu wszystkich lat studiów pierwszego stopnia,
ustalana zgodnie z regulaminem studiów, z zastrzeŜeniem ust. 11,
d) na drugim roku studiów drugiego stopnia - średnia arytmetyczna wszystkich ocen
z egzaminów i zaliczeń, objętych planem studiów i programem nauczania,
uzyskanych przez studenta w ciągu pierwszego roku studiów drugiego stopnia,
ustalana zgodnie z regulaminem studiów.
6. Średnią ocen oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematyczną zasadą zaokrąglania.
7. W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) liczby punktów na liście
rankingowej, o której mowa w ust. 5 lit. a) przez więcej niŜ jedną osobę, stosuje się
dodatkowe kryterium kwalifikacji, które stanowi średnia wyników na egzaminie
maturalnym z przedmiotów zdawanych w części pisemnej.
8. W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) średniej arytmetycznej ocen na liście
rankingowej, o której mowa w ust. 5 lit. b) przez więcej niŜ jedną osobę, stosuje się
dodatkowe kryterium kwalifikacji, które stanowi średnia ocen uzyskanych
w semestrze letnim poprzedniego roku akademickiego studiów, ustalana zgodnie
z regulaminem studiów.
9. W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) średniej arytmetycznej ocen na liście
rankingowej, o której mowa w ust. 5 lit. c) przez więcej niŜ jedną osobę, stosuje się
dodatkowe kryterium kwalifikacji, które stanowi w pierwszej kolejności ocena z pracy
dyplomowej, a następnie ocena z egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego
stopnia.
10. W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) średniej arytmetycznej ocen na liście
rankingowej, o której mowa w ust. 5 lit. d) przez więcej niŜ jedną osobę, stosuje się
dodatkowe kryterium kwalifikacji, które stanowi średnia ocen uzyskanych
w semestrze letnim pierwszego roku studiów drugiego stopnia, ustalana zgodnie
z regulaminem studiów.
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11. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy nie są absolwentami
Uniwersytetu Śląskiego, zobowiązani są dostarczyć wykaz przedmiotów oraz ocen
z egzaminów i zaliczeń, wydany przez uczelnię macierzystą.
12. Stypendium przysługuje studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:
a) zaliczył rok studiów, tzn. uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy,
określone planem studiów i programem nauczania, nie później niŜ do 30 września,
b) złoŜył w dziekanacie indeks wraz z kartą indywidualnych osiągnięć studenta nie
później niŜ w pierwszym dniu roboczym po terminie, o którym mowa w lit. a),
c) uzyskał średnią ocen z egzaminów i zaliczeń, dającą mu pozycję na liście
rankingowej, uprawniającą do otrzymania stypendium,
z zastrzeŜeniem ust. 5 lit. a).
III.

Zasady realizacji obowiązków studentów
§3
1. Stypendysta zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu
pod rygorem utraty prawa do stypendium.
2. Stypendysta zobowiązuje się w pełni wykorzystać moŜliwości kształcenia na kierunku
zamawianym oraz dąŜyć do ukończenia studiów na tym kierunku.

IV.

Utrata stypendium
§4
1. Stypendium przyznane studentowi 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 z listy studentów,
b) jeŜeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona, zawieszone stypendium zostaje
wypłacone w najbliŜszym terminie wypłat stypendiów.
2. W przypadku zwolnienia środków finansowych wskutek utraty stypendium w wyniku
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz w § 3 ust. 1, komisja przyznaje
stypendium kolejnej osobie z odpowiedniej listy rankingowej, na wniosek
koordynatora Projektu.
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V.

Postanowienia końcowe
§5
1. Przyznanie studentowi stypendium w ramach umowy o dofinansowanie Projektu jest
niezaleŜne od przyznania innych świadczeń pomocy materialnej, określonych
w odrębnych przepisach.
2. Przypadki niejednoznaczne, wątpliwe lub niewynikające bezpośrednio z przepisów
niniejszego regulaminu podlegają rozstrzygnięciom koordynatora Projektu.
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