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ZARZĄDZENIE  Nr 93/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiej 

z dnia 15 grudnia 2008 r. 
 

wprowadzające Regulamin przyznawania stypendium dla studentów studiujących na 
specjalnościach zamawianych na Wydziale Matematyki i Informatyki  

Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2008/2009 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 15 grudnia 2008 r. wprowadza się Regulamin przyznawania stypendium 
dla studentów studiujących na specjalnościach zamawianych na Wydziale Matematyki  
i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2008/2009, zwany dalej 
Regulaminem, w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki do przestrzegania 
zapisów niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Nauczania. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik  
do zarządzenia Nr 93/2008 
z dnia 15 grudnia 2008 r. 

 
 

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  STYPENDIUM  DLA  STUDENTÓW  
STUDIUJĄCYCH  NA  SPECJALNOŚCIACH  ZAMAWIANYCH  

NA  WYDZIALE  MATEMTYKI  I  INFORMATYKI  
UNIWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO 

NA  ROK  AKADEMICKI  2008/2009 
 

§ 1 
 
1. Regulamin niniejszy określa warunki i tryb przyznawania oraz wysokość stypendium 

wypłacanego w ramach projektu „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, 
matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” (nazwanego dalej Projektem), dla studentów 
studiujących na kierunku matematyka, specjalności: zastosowania rachunku 
prawdopodobieństwa i statystyki oraz matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach, na 
Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Stypendia są wypłacane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na realizację zadań w ramach Projektu. 

3. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. 
4. Wysokość stypendium to 1000 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie. 
 

§ 2 
 
1. Konkurs stypendialny (nazwany dalej Konkursem) ogłasza Dziekan w terminie do  

15 października lub w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy z Ministerstwem Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań w ramach Projektu (nazwanej dalej Umową). 

2. Ogłoszenie o Konkursie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Dziekanatu i na stronie 
internetowej Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium student składa w Dziekanacie w terminie podanym  
w ogłoszeniu z ust. 2. Wzór formularza wniosku o przyznanie stypendium określony jest  
w Załączniku do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3 

 
1. Stypendium w ramach Projektu może otrzymać student, który: 

a/ zdał „nową” maturę, 
b/ podjął studia w roku akademickim 2008/2009 po raz pierwszy w życiu, 
c/ przystąpił do udziału w Projekcie. 

2. Kandydat do otrzymania stypendium musi: 
a/ być wpisany na bieżący semestr studiów, 
b/ realizować zgodnie z planem program studiów zamawianych. 

 
§ 4 

 
1. Komisję Konkursową (nazwaną dalej Komisją) powołuje Dziekan wraz z ogłoszeniem 

Konkursu. 
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2. W skład Komisji wchodzą: Prodziekan ds. dydaktyki matematyki, Zastępca Dyrektora 
Instytutu Matematycznego ds. dydaktycznych i przedstawiciel Samorządu Studentów na 
Wydziale. 

§ 5 
 
1. Komisja w ciągu 14 dni od upłynięcia terminu składania wniosków o przyznanie 

stypendium sporządza listę rankingową, na której znajdują się wszyscy studenci, którzy 
złożyli wnioski o przyznanie stypendium i spełniają kryteria z § 3, a następnie przedstawia 
ją Dziekanowi. 

2. Na pierwszym roku studiów lista rankingowa jest sporządzana zgodnie z wynikiem 
punktowym uzyskanym na maturze z matematyki, przy czym najpierw umieszczani są na 
niej studenci, którzy zdawali na maturze matematykę na poziomie rozszerzonym, za nimi 
zaś studenci, którzy zdawali matematykę na poziomie podstawowym. W przypadku, gdy co 
najmniej dwóch studentów ma ten sam wynik punktowy, Komisja ustala ich kolejność na 
liście, uwzględniając ocenę z matematyki na świadectwie maturalnym i osiągnięcia  
w olimpiadach przedmiotowych. 

3. Na drugim i trzecim roku studiów lista rankingowa jest sporządzana zgodnie z kryteriami 
stosowanymi przy przyznawaniu stypendiów za wyniki w nauce. W przypadku, gdy 
kryteria te nie rozróżniają dwóch lub więcej studentów, Komisja ustala ich kolejność na 
liście, uwzględniając oceny z przedmiotów obowiązkowych. 

4. Stypendia są przyznawane przez Dziekana studentom zgodnie z ich kolejnością na liście 
rankingowej sporządzonej przez Komisję, do momentu wyczerpania limitu stypendiów, 
określonego w Umowie. 

5. Stypendia przyznawane są na 9 miesięcy, od października do czerwca. 
 

§ 6 
 
1. Przyznanie studentowi stypendium 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 w trybie przewidzianym przez Regulamin Studiów  
w Uniwersytecie Wrocławskim, 

b/ jeżeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona, zawieszone stypendium zostaje 
wypłacone w najbliższym terminie wypłat dla studentów. 

2. W sytuacji, gdy student otrzymujący stypendium straci do niego prawo, Dziekan może 
przyznać to stypendium na pozostały okres innemu studentowi, zgodnie z listą rankingową 
sporządzoną przez Komisję. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


