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Załącznik do zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 16 października 2012 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW
NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH REALIZOWANYCH W UNIWERSYTECIE
ŚLĄSKIM W KATOWICACH W RAMACH PROJEKTÓW
WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów
w ramach zadania nr 1 (zwanego na potrzeby niniejszego regulaminu „programem
stypendialnym”) następujących projektów:
1) UStuŚ - Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona
Środowiska”;
2) „GEOFUTURE - Geofizyka w gospodarce przyszłości”;
3) „Matematyka kodem nowoczesności”;
4) „Informatyka inżynierska – Kierunek zamawiany Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach”;
5) „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia ZLAB”.
2. Projekty, o których mowa w ust. 1 współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 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”.
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4. Dokumentem komplementarnym niniejszego regulaminu jest „Regulamin uczestnictwa
w kierunkach zamawianych, realizowanych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego”, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 152
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 października 2012 r.
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3. Zasady realizacji projektów, o których mowa w ust. 1 określają poszczególne umowy
i aktualne wnioski o dofinansowanie tych projektów oraz zarządzenia Rektora
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie ich realizacji.
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§2
1.

Stypendia mogą być przyznane studentom/studentkom studiów stacjonarnych
pierwszego stopnia kierunków zamawianych: ochrona środowiska, geofizyka,
matematyka, informatyka i chemia, prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach od roku akademickiego 2012/2013, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Stypendia mogą być przyznane wyłącznie studentom/studentkom, o których mowa
w ust. 1, którzy/re są Uczestnikami danego projektu zgodnie z regulaminem, o którym
mowa w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu.

3.

Program stypendialny obejmuje okres trwania studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
na kierunkach zamawianych, wyszczególnionych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że nie może
trwać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 roku.

4.

Za całość realizacji programu stypendialnego odpowiedzialny jest kierownik/koordynator
danego projektu, powołany przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

5.

Liczba stypendiów dla studentów/studentek, o których mowa w ust. 1 określona jest
odpowiednio we wnioskach o dofinansowanie projektów, przy czym zasadą jest, że
stypendia może otrzymać maksymalnie 50% liczby studentów/studentek danego semestru
kierunku zamawianego, w rozumieniu liczby studentów/studentek danego kierunku
zamawianego zadeklarowanych odpowiednio we wnioskach o dofinansowanie
projektów.

6.

Stypendia przyznaje się w celu wsparcia studentów/studentek osiągających najlepsze
wyniki w nauce.
II. Warunki i tryb przyznawania stypendiów
§3

1. Nabór do programu stypendialnego odbywa się na zasadzie dobrowolnych, pisemnych
wniosków studentów/studentek według wzoru określonego w załączniku do niniejszego
regulaminu, które należy złożyć kierownikowi/koordynatorowi danego projektu,
w terminach zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych projektów lub/i
podanych do wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danym wydziale.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona

3. Stypendia wypłacane są pod warunkiem dostępności środków na kontach poszczególnych
projektów. Opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych mogą skutkować
zmianami w harmonogramie wypłat stypendiów, przy zachowaniu ich łącznych kwot.
W przypadku opóźnienia odsetki nie przysługują.
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2. Stypendia przyznawane są na semestr i wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie,
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
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4. Stypendia nie są wypłacane w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień.
5. Wypłaty stypendiów dokonuje się przelewem na rachunek bankowy studenta/studentki,
wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
§4
1. Stypendia przyznaje Komisja Stypendialna, zwana dalej „Komisją” w składzie:
1) kierownik/koordynator danego projektu – jako przewodniczący Komisji;
2) prodziekan danego wydziału właściwy do spraw studenckich;
3) przedstawiciel studentów, wskazany przez odpowiednią wydziałową radę samorządu
studenckiego;
4) pracownik administracji danego wydziału – jako sekretarz Komisji.
Komisja może upoważnić przewodniczącego Komisji do podpisywania w jej imieniu
decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium.
2. Stypendia przyznawane są studentom/studentkom zgodnie z listą rankingową,
o której mowa w ust. 3.
3. Komisja sporządza listę rankingową osób ubiegających się o przyznanie stypendiów,
według kryteriów określonych w ust. 5. Na początku każdego semestru lista rankingowa
jest weryfikowana w odniesieniu do osiągniętych przez studentów/studentki wyników
w nauce.
4. Na podstawie listy rankingowej, o której mowa w ust. 3 dziekanat odpowiedniego
wydziału przygotowuje listę stypendialną, zgodnie z kolejnością ustaloną na liście
rankingowej i z uwzględnieniem § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu.
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1) na pierwszym semestrze studiów – liczba punktów uzyskanych przez
studenta/studentkę w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z obowiązującymi
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zasadami rekrutacji dla danego kierunku
w roku akademickim 2012/2013;
2) na kolejnych semestrach studiów – średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen
z egzaminów i zaliczeń, o których mowa w § 19 ust. 2 Regulaminu studiów
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, stanowiącego załącznik do uchwały nr 127
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(ogłoszonego obwieszczeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia
14 maja 2012 r.), zwanego dalej regulaminem studiów, uzyskana przez
studenta/studentkę w poprzednim semestrze studiów, mnożona przez 10.
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5. Podstawą sporządzenia listy rankingowej osób ubiegających się o przyznanie stypendiów
jest:
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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
sporządzonej według kryteriów określonych w ust. 5 pkt 1, przez więcej niż jedną osobę,
stosuje się dodatkowe kryterium kwalifikacji, które stanowi średnia wyników uzyskanych
na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z przedmiotów objętych
kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym.
8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów/studentek uzyska taką samą średnią,
o której mowa w ust. 5 pkt 2, o pozycji na liście rankingowej decyduje średnia
arytmetyczna ze wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, o których mowa w § 19 ust. 2
regulaminu studiów, uzyskana przez studenta/studentkę w semestrze studiów
poprzedzającym semestr, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W przypadku, gdy po pierwszym semestrze studiów dwóch lub więcej
studentów/studentek uzyska taką samą średnią, o której mowa w ust. 5 pkt 2, o pozycji na
liście rankingowej decyduje liczba punktów z postępowania kwalifikacyjnego, o której
mowa w ust. 5 pkt 1.
10. Jeżeli powyższa procedura nadal nie pozwoli jednoznacznie wyłonić stypendystów,
o przydziale stypendium decyduje Komisja.
11. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Rektora składane w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.
12. Stypendium przysługuje studentowi/studentce, który/a spełnił/a łącznie następujące
warunki:
1) zaliczył/a semestr i złożył/a w dziekanacie indeks z wpisanymi ocenami, zgodnie
z przepisami regulaminu studiów;
2) uzyskał/a średnią, o której mowa w ust. 5 pkt 2, dającą mu/jej pozycję na liście
rankingowej, uprawniającą do otrzymania stypendium,
z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1.
III. Zasady realizacji obowiązków studentów/studentek
§5
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2. Stypendysta/stypendystka zobowiązuje się w pełni wykorzystać możliwości kształcenia
na danym kierunku zamawianym oraz dążyć do ukończenia studiów na tym kierunku.
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1. Stypendysta/stypendystka zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu pod rygorem utraty prawa do stypendium.
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IV. Utrata stypendium
§6
1. Stypendium przyznane studentowi/studentce zostaje zawieszone począwszy od
pierwszego dnia następującego po dniu doręczenia decyzji o skreśleniu z listy studentów,
przy czym:
1) student/studentka traci prawo do zawieszonego stypendium z chwilą, gdy decyzja
o skreśleniu z listy studentów stanie się prawomocna;
2) jeżeli decyzja o skreśleniu z listy studentów zostanie uchylona lub zmieniona
w następstwie rozpatrzenia zwyczajnego środka zaskarżenia, bądź postępowanie
pierwszej instancji zostanie umorzone albo wskutek orzeczenia sądu
administracyjnego decyzja ostateczna o skreśleniu z listy studentów zostanie
wycofana z obrotu prawnego, zawieszone stypendium zostaje wypłacone
w najbliższym terminie wypłat stypendium.
2. Student/studentka, decyzją Komisji, traci prawo do otrzymywania stypendium
w przypadku niedotrzymania zobowiązań wynikających z podpisanej deklaracji
uczestnictwa w danym projekcie.
3. W przypadku zwolnienia środków finansowych wskutek utraty prawa do stypendium,
Komisja przyznaje stypendium kolejnej osobie z listy rankingowej.
V. Postanowienia końcowe
§7
1. Przyznanie studentowi/studentce stypendium w ramach umowy o dofinansowanie danego
projektu jest niezależne od przyznania innych świadczeń pomocy materialnej,
określonych w odrębnych przepisach.
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3. Student/studentka, który/a ukończył/a studia przed terminem określonym
w regulaminie studiów, zachowuje uprawnienie do stypendium odpowiednio do końca
roku akademickiego, w którym nastąpiło ukończenie studiów, z wyjątkiem ostatniego
roku studiów na kierunku zamawianym informatyka (trwającego jeden semestr),
w którym student/studentka zachowuje uprawnienie do stypendium do dnia 31 grudnia
2015 roku.
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2. Student/studentka studiujący/a równocześnie kilka kierunków zamawianych (także
w innych uczelniach), może otrzymać stypendium tylko na jednym z kierunków
zamawianych, według własnego wyboru. O dokonanym wyborze student/studentka
informuje w formie pisemnej dziekana wydziału, na którym odbywa studia na kierunku
podstawowym oraz dziekanów właściwych dla kolejnych kierunków studiów, jeżeli są to
różne wydziały.
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§8
1. Przypadki niejednoznaczne, wątpliwe lub niewynikające bezpośrednio z przepisów
niniejszego regulaminu podlegają rozstrzygnięciom kierownika/koordynatora danego
projektu.
2. W uzasadnionych przypadkach Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo
zmiany niniejszego regulaminu.
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3. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego regulaminu stosuje się przepisy
dokumentów regulujących realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz
odpowiednio przepisy wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach dotyczące studentów, w szczególności Regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu
Śląskiego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 77 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
z dnia 16 września 2011 r., z późn. zm.
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