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Regulamin przyznawania stypendiów studentom kształcącym się
na kierunku zamawianym w ramach projektu realizowanego przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
pt.: „Inżynieria Materiałowa – ciekawe studia, pewna przyszłość” na Wydziale
Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania oraz wypłacania stypendiów studentom
kształcącym się w ramach projektu pt.: „Inżynieria Materiałowa – ciekawe studia, pewna
przyszłość”, zwanego dalej kształceniem na kierunku zamawianym Inżynieria Materiałowa na
Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.
2. Środki na stypendia, o których mowa w pkt. 1 przekazane będą przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju po podpisaniu z Politechniką Śląską umowy o dofinansowanie projektu pt.:
„Inżynieria Materiałowa – ciekawe studia, pewna przyszłość”.
3. Stypendium przyznaje komisja stypendialna, na podstawie przeprowadzonego konkursu.
Warunkiem pobierania stypendium jest zawarcie stosownej umowy między studentem
a Politechniką Śląską. Wzór umowy jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
4. Komisję, o której mowa w pkt. 3 regulaminu powołuje Dziekan w składzie trzech
nauczycieli akademickich wchodzących w skład obsady kadrowej kierunku zamawianego.
5. Stypendium, o którym mowa w pkt. 1 przysługuje studentowi, który spełnił łącznie
następujące warunki:
1)

kształci się w ramach kierunku zamawianego Inżynieria Materiałowa na Wydziale
Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej,

2)

podjął studia na kierunku Inżynieria Materiałowa na studiach I-go stopnia po raz
pierwszy i nie pobiera stypendium przyznanego w ramach projektu realizowanego
na innych kierunkach zamawianych,

3)

w przypadku studentów I-go roku studiów I-go stopnia: uzyskał wymaganą
średnią ocen na świadectwie maturalnym oraz znalazł się na odpowiednim miejscu
na liście rankingowej kierunku zamawianego Inżynieria Materiałowa na Wydziale
Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w gronie najlepszych
osób na I roku studiów I-go stopnia, którym przewidziano przyznanie stypendium
w ramach programu kierunki zamawiane. Kryterium rozstrzygającym o
przyznaniu stypendium jest liczba punktów (liczonych z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku) uzyskanych w procesie rekrutacji na studia na kierunku
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zamawianym. W przypadku, gdy na odpowiednie miejsce na liście rankingowej
kandyduje więcej osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały taką samą
liczbę punktów, komisja powinna ustalić kolejność przyjmując dodatkowe
kryteria: rozmowa kwalifikacyjna z Kierownikiem Projektu, która będzie formą
egzaminu, podczas którego można będzie zdiagnozować poziom wiedzy
merytorycznej oraz potrzeby studentów,
4)

w przypadku studentów kolejnych lat studiów I-go stopnia: uzyskał wymaganą
średnią ocen w ostatnim okresie rozliczeniowym, którym są dwa semestry, oraz
znalazł się na odpowiednim miejscu na liście rankingowej w gronie najlepszych
osób na swoim roku studiów, którym przewidziano przyznanie stypendium
w ramach programu kierunki zamawiane; średnia ocen uzyskanych przez studenta
w ostatnim okresie rozliczeniowym naliczana jest elektroniczne przez system
DZIEKANAT Politechniki Śląskiej. Średnią ocen za rok akademicki stanowi
średnia ważona obliczona według następującego wzoru:

OCENA ŚREDNIA =

∑ (OCENA KONCOWA × PUNKTY)
60

PUNKTY – punkty ECTS (European Credit Transfer System),
Ocenę średnią oblicza się uwzględniając wszystkie oceny końcowe wpisane
do indeksu (oceną końcową jest ostateczna ocena z danego przedmiotu).
W przypadku, gdy na odpowiednie miejsce na liście rankingowej kandyduje
więcej osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały taką samą liczbę
punktów, komisja powinna ustalić kolejność przyjmując dodatkowe kryteria, np.
udział studenta w zajęciach dodatkowych i wyrównawczych, udział studenta
w pracach kół naukowych.
6. Student, spełniający kryteria, o których mowa w pkt. 5 otrzymuje stypendium w wysokości
1000 zł miesięcznie przez okres 2 semestrów. Po zamknięciu roku akademickiego tworzona
jest nowa lista rankingowa na podstawie ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim.
Zgodnie z wytycznymi projektu pt.: „Inżynieria Materiałowa – ciekawe studia, pewna
przyszłość”, student może otrzymywać stypendium:

1.

w przypadku studentów I-go stopnia: 10 miesięcy w roku akademickim począwszy od
miesiąca października (rozpoczynającego rok akademicki) do miesiąca września (roku
kolejnego) włącznie z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień) zgodnie z
harmonogramem wypłat stypendiów ustalonym przez JM Rektora Politechniki Śląskiej.
Stypendium może być wypłacane maksymalnie przez 30 miesięcy.
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7. Stypendia za dany miesiąc są wypłacane do dnia 10-go następnego miesiąca w przypadku
dostępności środków na koncie bankowym. Zaległości będą wypłacane po otrzymaniu
środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Student w przypadku opóźnienia wypłaty
stypendium spowodowanego brakiem środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie
może rościć sobie praw do odsetek z tego tytułu.
8. Student może odmówić podpisania umowy i tym samym traci możliwość pobierania
stypendium.
9. Jeśli student odmówi podpisania umowy, wtedy propozycje pobierania stypendium
otrzymuje kolejna osoba, znajdująca się jako następna, na liście rankingowej, zgodnie
z zasadami określonymi w pkt. 5.
10. Jeżeli w czasie trwania semestru, student, który otrzymuje stypendium zrezygnuje
ze studiów lub zostanie skreślony ze względu na postanowienia zawarte w regulaminie
studiów, propozycje pobierania stypendium otrzymuje kolejna osoba, znajdująca się jako
następna, na liście rankingowej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.
Student traci prawo do stypendium jeżeli zrezygnuje ze studiów lub zostanie skreślony z listy
studentów.
1.

Student może zostać skreślony z listy studentów w przypadku:
a) stwierdzenia braków postępów w nauce,
b) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
c) stwierdzenia jego nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 zajęciach z zakresu zajęć
dodatkowych (wyrównawczych, dedykowanych itp.) ujętych w programie zajęć na
kierunku zamawianym,
d) stwierdzenia jego nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 zajęciach z bloku zajęć
projektowych, ćwiczeniowych bądź laboratoryjnych.

2.

Student zostaje skreślony z listy studentów w razie:
a) złożenia oświadczenia o rezygnacji ze studiów,
b) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.

11. Powyższe ustalenia obowiązują od roku akademickiego 2012/2013 do roku
akademickiego 2014/2015 włącznie.

