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REGULAMIN PRZYZNAWANIA  STYPENDIÓW NA KIERUNKACH 
ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL 

„In żynier na zamówienie – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 
Politechniki Rzeszowskiej” 

 

Przepisy i postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stypendia dla studentów kształcących się na kierunku zamawianym zwane dalej 
„stypendiami” wypłacane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 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 „Zwi ększenie liczby absolwentów 
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” na podstawie umowy 
dotyczącej zamawiania kształcenia, zwanej dalej „Umową” zawartej pomiędzy Politechniką 
Rzeszowską a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

2. Stypendia przyznawane są studentom studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, 
rozpoczynającym kształcenie w Politechnice Rzeszowskiej, zwanej dalej „Uczelnią” 
na kierunku zamawianym od roku akademickiego 2012/2013.  

3. Liczba stypendiów w danym roku akademickim wynika z treści Umowy. 
 

§ 2 

1. Stypendium jest przyznawane studentom studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 
podejmującym studia wyższe po raz pierwszy w życiu (w r. akad. 2012/2013). 

2. Uczestnikiem projektu a tym samym osobą pobierającą stypendium w projekcie nie może być 
osoba, która została studentem w rezultacie naborów przeprowadzonych we wcześniejszych 
latach (rok akademicki 2011/2012 i wcześniejsze). 

3. Stypendium na kierunku zamawianym może otrzymać student, który złożył deklarację 
przystąpienia do projektu POKL i poświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

4. Stypendium jest przyznawane w danym roku akademickim na 9 miesięcy tj. na okres od 
października do czerwca. W razie zaistnienia przypadków wymienionych w § 4 ust.1 w trakcie 
trwania roku akademickiego student traci prawo do stypendium. 

5. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach zamawianych (także w różnych 
uczelniach), może otrzymywać stypendium na jednym z kierunków, według własnego wyboru. 
O dokonanym wyborze student informuje w formie pisemnej dziekana wydziału, na którym 
odbywa studia na kierunku podstawowym oraz dziekana wydziału właściwego dla kolejnego 
kierunku studiów, jeżeli są to różne wydziały.  

6. Stypendium na kierunku zamawianym można otrzymywać maksymalnie przez 3 lata 
akademickie. 



                                         

 

2 

7. Wysokość stypendium wynosi 900,00 zł miesięcznie. 

8. Stypendium wypłacane jest przelewem na wskazane przez studenta konto bankowe w terminie 
ustalonym w Uczelni. 

9. Stypendium może być przyznane 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.). 

 
§ 3 

1. Stypendium jest przyznawane przez dziekana wydziału w ramach limitu stypendiów 
przyznanych dla danego kierunku zamawianego, na podstawie listy rankingowej. 

2. W przypadku powołania na wydziale na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego 
wydziałowej komisji stypendialnej, dziekan przekazuje uprawnienia,  
o których mowa w ust. 1 powołanej komisji.  

3. Wydziałową komisję stypendialną dla studentów powołuje dziekan spośród studentów 
delegowanych na dany rok akademicki przez wydziałowy organ samorządu studenckiego, 
reprezentujących wszystkie kierunki studiów prowadzone na wydziale. W skład komisji 
dziekan powołuje również pracowników Uczelni w liczbie co najmniej dwóch, w tym jednego 
pracownika administracyjnego wydziału, mającego w swym zakresie prowadzenie pomocy 
materialnej, przy czym studenci stanowią większość składu komisji. 

4. Dziekan (wydziałowa komisja stypendialna) ustala listę rankingową: 

− dla studentów pierwszego roku na zasadach określonych w § 5 - § 6; 

− dla studentów lat wyższych na zasadach określonych w § 7 - § 8, 
a następnie ustala listę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium.  

5. Decyzja dziekana (wydziałowej komisji stypendialnej) wydana w sprawie ustalenia prawa do 
stypendium jest decyzją administracyjną przekazywaną studentowi w formie pisemnej za 
pokwitowaniem odbioru przez studenta. 

6. Od decyzji dziekana (wydziałowej komisji stypendialnej) przysługuje odwołanie  
do Rektora składane w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

 
§ 4  

1. Student traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku: 

1) uzyskania urlopu od zajęć na okres dłuższy niż 4 tygodnie; 

2) braku rejestracji na kolejny semestr; 

3) skreślenia z listy studentów; 

4) rezygnacji ze studiów na kierunku zamawianym; 

5) gdy został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji 
dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego na okres jednego roku albo decyzją rektora do 
czasu wydania orzeczenia; 

6) zmiany kierunku lub formy studiów. 

7) stwierdzono, że informacja zawarta w deklaracji  są niezgodne ze stanem faktycznym. 
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2. Student otrzymujący stypendium ma obowiązek informowania dziekana w ciągu 7 dni 
o zmianie swojego statusu. 

3. W ramach niewykorzystanych środków funduszu stypendialnego, stypendium jest 
przyznawane kolejnej osobie znajdującej się na liście rankingowej. Stypendium przyznawane 
jest na okres do końca danego roku akademickiego w przypadku studiów rozpoczynających 
się od semestru letniego do końca drugiego kolejnego semestru. 

4. Zwrot stypendium następuje w przypadku gdy student, któremu przyznano stypendium nie był 
już studentem, a pobierał w tym okresie stypendium.  

 
Przyznawanie stypendium na pierwszy rok studiów 

§ 5 

1. Dla pierwszego roku studiów w przypadku studentów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości 
w systemie „nowej matury”, listę rankingową ustala się na podstawie wyników z egzaminu 
maturalnego lub egzaminu dojrzałości, odnotowanych na świadectwie dojrzałości z dwóch 
przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia w roku 
akademickim 2012/2013 na kierunku zamawianym w poniższej tabeli. 

           Tabela 1 

Kierunek studiów 
Wykaz przedmiotów uwzględnianych 

w postępowaniu kwalifikacyjnym  

 

Wagi stosowane do wyników 
uzyskanych w części pisemnej 

(zewnętrznej) egzaminu 
maturalnego  

Poziom 

podstawowy rozszerzony 

inżynieria 
materiałowa 

1. matematyka  

2. fizyka i astronomia 

x 1 

x 1 

x 2 

x 2 

mechanika i 
budowa maszyn 

1. matematyka  

2. fizyka i astronomia 

x 1 

x 1 

x 2 

x 2 

mechatronika 1. matematyka  

2. fizyka i astronomia 

x 1 

x 1 

x 2 

x 2 

 
2. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z wymienionych przedmiotów są przeliczane 

na punkty przez wagi ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu 
rozszerzonego.  

3. W przypadku studentów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowane z danego 
przedmiotu wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym i na poziomie 
rozszerzonym, uwzględnia się poziom, którego wynik po przemnożeniu przez odpowiednie 
wagi jest korzystniejszy dla studenta. 
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4. Jeżeli dla danego kierunku zamawianego przewidziane jest alternatywnie kilka przedmiotów, 
które są wyszczególnione w Tabeli 1 w pozycji 1 i 2, uwzględnia się przedmiot z wynikiem 
korzystniejszym dla studenta. 

5. Suma punktów obliczonych z zastosowaniem powyższych zasad uzyskanych z dwóch 
przedmiotów decyduje o kolejności na liście rankingowej. 

6. Jeżeli w limicie przyznanych stypendiów będzie więcej niż jedna osoba z tą samą liczbą 
punktów, to kryterium pomocniczym przy ustalaniu prawa do stypendium będzie liczba 
punktów uzyskanych z przedmiotu matematyka, a w przypadku kierunku ochrona środowiska 
z przedmiotu matematyka lub fizyka. 

 

§ 6 

1. W przypadku studentów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury”, 
przy ustalaniu prawa do stypendium brane są pod uwagę oceny z przedmiotów objętych 
procedurą kwalifikacyjną dla danego kierunku studiów przy czym: 

1) oceny z egzaminu dojrzałości, są traktowane na równi z wynikami egzaminu maturalnego 
uzyskanymi na poziomie rozszerzonym w systemie „nowej matury”, 

2) oceny ze świadectwa dojrzałości (lub w przypadku kandydatów, którzy dysponują 
dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły 
średniej) są traktowane na równi z wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi na 
poziomie podstawowym w systemie „nowej matury”, 

2. Oceny ze świadectwa dojrzałości przekształca się następująco: 

Przedmiot: fizyka jest traktowany jako równorzędny z przedmiotem: fizyka z astronomią. 

1) dla sześciostopniowej skali ocen: 
ocena____________________punktacja 
celujący                                 100 
bardzo dobry                             85 
dobry                                            70 
dostateczny                                   50 
dopuszczający                      30 

 
2) dla czterostopniowej skali ocen: 

ocena____________________punktacja 
bardzo dobry                           100 
dobry                                            70 
dostateczny                                   30 

3. Przeliczanie wyników uzyskanych zgodnie z ust. 2 następuje dla poszczególnych kierunków 
studiów na zasadach określonych w § 5ust. 2 i ust. 4 – 6. 
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Przyznawanie stypendium na drugi i trzeci rok studiów  

§ 7 

1. Stypendium na drugi i trzeci rok studiów jest przyznawane w oparciu o postępy w nauce 
ustalone na podstawie dokumentacji z przebiegu studiów i w ramach limitu stypendiów 
określonego dla danego kierunku zamawianego. 

2. Stypendium może otrzymywać student, który spełnił łącznie następujące warunki: 

1) uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen końcowych i zaliczył wszystkie 
poprzednie semestry; 

2) uzyskał w poprzednim roku studiów wszystkie zaliczenia i złożył wszystkie egzaminy 
nie później niż do końca sesji egzaminacyjnych (zimowej i letniej), których terminy 
określa odpowiednio zarządzanie Rektora Uczelni w sprawie organizacji danego roku 
akademickiego oraz uzyskał co najmniej 60 punktów zaliczeniowych (ECTS); 

3) zrealizował obowiązujący plan i program studiów przypisany do poprzedniego roku 
studiów; 

4) uczestniczył w co najmniej trzech zajęciach dodatkowych organizowanych przez 
wydział w ramach oferty na kierunku zamawianym, tj. wykłady prowadzone przez 
zaproszonych profesorów z uczelni krajowych i zagranicznych, wykłady prowadzone 
przez specjalistów z przemysłu, specjalistyczne kursy i szkolenia, wizyty studyjne w 
zakładach przemysłowych, udział w targach;  

5) znalazł się na liście rankingowej na kierunku zamawianym w grupie stanowiącej nie 
więcej niż 50 % studentów z najwyższą średnią ocen i uzyskał na tej liście miejsce 
od jeden do kolejnego miejsca, odpowiadającego odpowiednio limitowi stypendiów 
przyznanych dla danego kierunku zamawianego. 

3. Student zobowiązany jest złożyć indeks oraz kartę okresowych osiągnięć w dziekanacie 
wydziału, w terminie ustalonym przez dziekana. 

 

§ 8 

1. Do obliczenia średniej ocen studenta bierze się pod uwagę oceny końcowe z egzaminów 
i zaliczeń ze wszystkich modułów objętych obowiązującym go planem studiów na kierunku 
zamawianym i uzyskanych wyłącznie w poprzednim roku studiów.  

2. Średnia ocen jest to średnia ważona ocen końcowych, obliczona zgodnie z obowiązującym w 
Uczelni regulaminem studiów. Średnią ocen wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

3. Lista rankingowa dla kierunku zamawianego obejmuje wszystkich studentów spełniających 
warunki określone w § 7 ust. 2, uszeregowanych według średniej ocen uzyskanej za poprzedni 
rok studiów w kolejności od najwyższej do najniższej średniej ocen wraz z podaniem liczby 
uzyskanych punktów zaliczeniowych ECTS. 

4. Listę rankingową tworzy się w terminie 3 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego, a w 
przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego w terminie 3 tygodni od 
rozpoczęcia semestru i podaje do wiadomości studentów w sposób przyjęty w Uczelni. 
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5. W ciągu tygodnia od daty ogłoszenia listy rankingowej student może pisemnie złożyć wniosek 
o dokonanie korekty ewentualnych błędów w wyliczeniu średniej ocen. 

6. Na ostatecznej liście rankingowej kierunku zamawianego wyłania się grupę stanowiącą nie 
więcej niż 50 % studentów z najwyższą średnią ocen, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Za 100% studentów danego kierunku zamawianego przyjmuje się liczbę studentów 
zarejestrowanych odpowiednio na tym kierunku, w semestrze zimowym według stanu 
na dzień 15 października a w semestrze letnim według stanu na dzień 28/29 lutego w roku 
akademickim, na który stypendium ma być przyznane. 

8. Jeżeli w limicie przyznanych stypendiów będzie więcej niż jedna osoba z tą samą średnią 
ocen, to kryterium pomocniczym przy ustalaniu prawa do stypendium będzie średnia ocen 
końcowych uzyskana z przedmiotów kończących się zgodnie z planem studiów egzaminem. 

 

§ 9 

Student pobierający stypendium w ramach kształcenia na kierunkach zamawianych przez MNiSW 
obowiązany jest przedstawić oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 
regulaminu zawierające następujące informacje: 

1) że nie pobiera stypendium na innym kierunku zamawianym; 
2) że rozpoczyna studia po raz pierwszy w życiu; 
3) o numerze rachunku bankowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


