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Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiujących na kierunku
zamawianym w ramach projektu

„Kierunek zamawiany Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki
Stosowanej”

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1

1. We Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej tworzy się „Motywacyjny Program
Stypendialny  na  Kierunku  Zamawianym’’  dla  studentów  studiów  stacjonarnych  I  stopnia,
studiujących na kierunku zamawianym w ramach projektu „Kierunek zamawiany Informatyka we
Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej”, zwanego dalej „Projektem”.

2.  Środki  stypendialne  na  realizację  ,,Motywacyjnego  Programu  Stypendialnego  na  Kierunku
Zamawianym’’ pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV
„Szkolnictwo  wyższe  i  nauka”,  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Działania  4.1
„Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów
kierunków  o  kluczowym  znaczeniu  dla  gospodarki  opartej  na  wiedzy”,  Poddziałania  4.1.2
„Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej  na
wiedzy”.

3. Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej uczestniczy w realizacji Poddziałania 4.1.2
w zakresie kierunku zamawianego Informatyka na Wydziale Informatyki.

4.  Regulamin  niniejszy  określa  warunki,  tryb  przyznawania  i  wypłacania  oraz  wysokość
stypendium,  zwanego  dalej  „Stypendium  motywacyjnym”,  wypłacanego  w  ramach  Projektu
studentom  Wrocławskiej  Wyższej  Szkoły  Informatyki  Stosowanej  studiującym  na  kierunku
zamawianym, z uwzględnieniem zasad, o których mowa poniżej.

§ 2

1.  W procedurze przyznawania Stypendium motywacyjnego bierze się pod uwagę wyniki w nauce
za poprzedni semestr studiów, włączając w to wyniki w nauce za poprzedni semestr studiów w
przypadku studentów przyjętych do Projektu w trybie wznowienia studiów lub przeniesionych z
innej  uczelni,  z  wyłączeniem  Stypendium  motywacyjnego  przyznawanego  w  I  semestrze  na
podstawie wskaźnika stypendialnego, o którym mowa w § 8.

2.  Stypendium motywacyjne przyznawane jest co semestr, na okres jednego semestru, od 1 do 6
semestru  studiów  w  przypadku  studentów  przyjętych  na  studia  na  kierunku  zamawianym  w
semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 i od 1 do 5 semestru studiów w przypadku
studentów przyjętych na studia na kierunku zamawianym w semestrze letnim roku akademickiego
2012/2013.
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§ 3

1.  Nie  może  otrzymać  we  Wrocławskiej  Wyższej  Szkole  Informatyki  Stosowanej  Stypendium
motywacyjnego  student  kierunku  zamawianego  Wrocławskiej  Wyższej  Szkoły  Informatyki
Stosowanej,  który równocześnie pobiera stypendium motywacyjne kierunku zamawianego innej
uczelni. W przypadku pobierania stypendium motywacyjnego na innej uczelni student zgłasza ten
fakt dziekanowi kierunku zamawianego.

II. KOMISJE PRZYZNAJĄCE STYPENDIUM MOTYWACYJNE

§ 4

1. Stypendium motywacyjne studentowi kierunku zamawianego przyznaje Komisja ds. Stypendiów
Motywacyjnych, zwana dalej „Komisją”, powołana w trybie określonym w ustępie 2, zgodnie z
zasadami o których mowa w rozdziale III.

2. Komisję ds. Stypendiów Motywacyjnych powołuje Zastępca Kierownika Projektu, nie później
niż  do  31  października  w  danym  roku  akademickim,  w  składzie  określonym w ustępie  3.  W
przypadku, gdy Komisja nie zostanie powołana, decyzję o przyznaniu Stypendium motywacyjnego
podejmuje Zastępca Kierownika Projektu.

3.  W skład  Komisji  ds.  Stypendiów Motywacyjnych wchodzą:  Zastępca Kierownika  Projektu  i
Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia na kierunku Informatyka.

4.  Odwoławczą Komisję  ds.  Stypendiów Motywacyjnych,  zwaną dalej  „Komisją  Odwoławczą”
powołuje  Rektor  (i  ustala  jej  przewodniczącego),  do  dnia  31  października,  na  okres  roku
akademickiego. Rektor ogłasza skład Komisji Odwoławczej w sposób przyjęty w Uczelni. W skład
Komisji  Odwoławczej  nie  mogą  wchodzić  osoby  będące  członkami  Komisji  ds.  Stypendiów
Motywacyjnych.

5.  Obsługę  administracyjną  Komisji  i  Komisji  Odwoławczej  prowadzi  Specjalista  ds.
administracyjnych w Projekcie.

§ 5

1. Komisja (lub Zastępca Kierownika Projektu w przypadku przedstawionym w §4 ust. 2) przyznaje
Stypendium motywacyjne w terminie od 16 października do 25 października w semestrze zimowym
oraz od 15 marca do 25 marca w semestrze letnim, z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w
§9 ust 2. Stypendium motywacyjne jest wypłacane po otrzymaniu środków z NCBiR.
 
2. Od decyzji podjętej przez Komisję ds. Stypendiów Motywacyjnych (lub Zastępcę Kierownika
Projektu) przysługuje odwołanie do:
a) Komisji Odwoławczej,
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b) Rektora – w przypadku, gdy Komisja Odwoławcza nie została powołana.

3. Odwołanie od decyzji o przyznanie Stypendium motywacyjnego składa się w dziekanacie, w
terminie do 14 dni od daty otrzymania tej  decyzji.  Dziekanat przekazuje odwołanie do Komisji
Odwoławczej wraz z dokumentacją sprawy oraz stanowiskiem Komisji.

4.  Komisja  Odwoławcza podejmuje  decyzję  w terminie  14  dni  od  daty złożenia  odwołania  od
decyzji Komisji.

5. Decyzja Komisji lub Komisji Odwoławczej powinna zawierać: datę wydania, oznaczenie stron,
powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, krótkie uzasadnienie podstawy faktycznej i prawnej,
pouczenie,  w jakim trybie  przysługuje  odwołanie,  podpis  z  podaniem imienia  i  nazwiska  oraz
stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydawania decyzji.

6.  Decyzję  wydaną  przez  Komisję  lub  Komisję  Odwoławczą  podpisuje  przewodniczący  danej
komisji.

7. Decyzje Komisji lub Komisji Odwoławczej wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej
i muszą być skutecznie doręczone studentowi. 

§ 6

1.  Dziekan  uchyla  decyzję  Komisji  ds.  Stypendiów  Motywacyjnych  wydaną  niezgodnie  z
niniejszym Regulaminem.

2. Rektor uchyla decyzję Komisji Odwoławczej wydaną niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

§ 7

1.  Stypendium  motywacyjne  przyznawane  jest  na  okres  jednego  semestru  i  wypłacane  w  5
miesięcznych ratach po 1000 złotych, od października do lutego (w semestrze zimowym) oraz w 4
miesięcznych ratach po 1000 złotych, od marca do czerwca (w semestrze letnim).

2.  Stypendia  motywacyjne  przyznawane  są  na  pisemny  i  udokumentowany  wniosek  studenta,
złożony do dnia 20 października w semestrze zimowym oraz do 20 marca w semestrze letnim, w
dziekanacie,  z  wyjątkiem  pierwszego  semestru  studiów,  kiedy  są  przyznawane  na  podstawie
wskaźnika stypendialnego, o którym mowa w § 8. 
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§ 8

1.  Dla  studentów  studiujących  na  1  semestrze  studiów  na  kierunku  zamawianym,  Komisja
sporządza listę rankingową na podstawie wskaźnika stypendialnego, o którym mowa w niniejszym
§ 8. W przypadku, gdy na pozostałą liczbę Stypendiów motywacyjnych przypada dwóch lub więcej
studentów o tej samej liczbie punktów, kwotę ostatnich Stypendiów dzieli się przez tę liczbę osób.
Tworzy się również listy rezerwowe. 

2. Do określenia wskaźnika stypendialnego (Ws) przyjmuje się następujące przeliczenie:
a)  wyniku  egzaminu  maturalnego  podawanego  w  procentach  dla  studentów  ze  świadectwem
dojrzałości wydanym w trybie „nowej matury”: 

procent wyniku = liczba punktów;

b) ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym na liczbę punktów dla studentów ze świadectwem
dojrzałości wydanym w trybie „starej matury”:

Ocena Liczba punktów dla
przedmiotu

Celująca 100

Bardzo dobra 90

Dobra 70

Dostateczna 50

Dopuszczająca 30

c) ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym w szkole na Ukrainie na liczbę punktów:

System oceniania na
Ukrainie

Ocena Liczba punktów dla
przedmiotu

12 Celująca 100

10. - 11 Bardzo dobra 90

8. - 9 Dobra 70

6. - 7 Dostateczna 50

4. - 5 Dopuszczająca 30

d) Wskaźnik stypendialny (Ws) definiuje się jako:

I. dla studentów ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „starej matury”
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Ws = 0,25 (JP + Wp + JO + Wu)

gdzie:
JP -  jest  równe  większej  z  liczb:  liczba  punktów  odpowiadających  wynikowi  egzaminu
maturalnego  pisemnego  z  języka  polskiego  albo  liczba  punktów  odpowiadających  wynikowi
egzaminu maturalnego ustnego z języka polskiego;
Wp - jest równe liczbie punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego pisemnego z
przedmiotu wybieralnego;
JO -  jest  równe liczbie  punktów odpowiadających  wynikowi  egzaminu maturalnego ustnego z
języka obcego;
Wu – średnia arytmetyczna z liczby punktów odpowiadających wynikom z egzaminu maturalnego
ustnego z przedmiotów wybieralnych;

II. dla studentów ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „nowej matury”

Ws = (JP + JO + M + PD)/n

gdzie:
JP -  jest  równe  większej  z  liczb:  liczba  punktów  odpowiadających  wynikowi  egzaminu
maturalnego  pisemnego  z  języka  polskiego  albo  liczba  punktów  odpowiadających  wynikowi
egzaminu maturalnego ustnego z języka polskiego przemnożone przez 0,5 w przypadku poziomu
podstawowego, a przez 1.0 przemnożone w przypadku poziomu rozszerzonego;
JO -  jest  równe  większej  z  liczb:  liczba  punktów  odpowiadających  wynikowi  egzaminu
maturalnego  pisemnego  z  języka  polskiego  albo  liczba  punktów  odpowiadających  wynikowi
egzaminu maturalnego ustnego z języka polskiego przemnożone przez 0,5 w przypadku poziomu
podstawowego, a przez 1.0 przemnożone w przypadku poziomu rozszerzonego;
M -  liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego pisemnego z matematyki –
wtedy n = 4; jeżeli matematyka nie była przedmiotem obowiązkowym, wtedy M = 0, n = 3
PD – średnia arytmetyczna z przedmiotów dodatkowych

III. dla studentów ze świadectwem dojrzałości wydanym w szkole na Ukrainie

Ws – średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym

3. Dla studentów studiujących na kolejnym semestrze studiów (tj. od 2 do 6 semestru studiów w
przypadku studentów przyjętych na studia na kierunku zamawianym w semestrze zimowym roku
akademickiego 2012/2013 i  od 2 do 5 semestru studiów w przypadku studentów przyjętych na
studia na kierunku zamawianym w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013, dotyczy to
również  studentów  przyjętych  do  Projektu  w  ramach  rekrutacji  uzupełniającej),  na  kierunku
zamawianym,  którzy  złożyli  wniosek  o  przyznanie  Stypendium  motywacyjnego,  Komisja
sporządza listę rankingową na podstawie wartości średniej arytmetycznej ze wszystkich zaliczeń i
egzaminów, realizowanych przez studenta w poprzednim semestrze. W przypadku, gdy na pozostałą
liczbę Stypendiów motywacyjnych przypada dwóch lub więcej  studentów o tej  samej  średniej,
kwotę ostatnich Stypendiów dzieli się przez tę liczbę osób. Tworzy się również listy rezerwowe. W
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przypadku,  gdy w  danym semestrze  jest  nieparzysta  liczba  studentów przyjętych  na  studia  na
kierunku zamawianym w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 oraz na odpowiedni
semestr tego naboru w ramach rekrutacji uzupełniającej i nieparzysta liczba studentów przyjętych
na studia na kierunku zamawianym w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 oraz na
odpowiedni  semestr  tego  naboru  w  ramach  rekrutacji  uzupełniającej,  dodatkowe  stypendium
przyznawane jest studentom przyjętym na studia na kierunku zamawianym w semestrze letnim roku
akademickiego  2012/2013  oraz  na  odpowiedni  semestr  tego  naboru  w  ramach  rekrutacji
uzupełniającej.

4.  Liczbę  Stypendiów  motywacyjnych  przyznawanych  na  kierunku  zamawianym  Informatyka
określa umowa o dofinansowanie zawarta przez NCBiR z WWSIS.

5. Stypendium motywacyjne otrzymują studenci kierunku zamawianego, w liczbie określonej w ust.
4, listy rankingowej, o której mowa w ust. 1 (dla studentów 1 semestru) i ust. 3 (dla studentów
semestru  od  2  do  6  w przypadku studentów przyjętych  na  studia  na  kierunku zamawianym w
semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 oraz na odpowiedni semestr tego naboru w
ramach  rekrutacji  uzupełniającej  i  od  2  do  5  w przypadku  studentów przyjętych  na  studia  na
kierunku zamawianym w semestrze  letnim roku akademickiego 2012/2013 oraz na  odpowiedni
semestr tego naboru w ramach rekrutacji uzupełniającej). 

§ 9

1. Stypendium motywacyjne, które zostało przyznane studentowi kierunku zamawianego zostaje
zawieszone z dniem wydania przez dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:
a) student traci prawo do zawieszonego Stypendium motywacyjnego z dniem uprawomocnienia się
decyzji o skreśleniu z listy studentów,
b)  jeżeli  decyzja  o  skreśleniu  zostaje  uchylona,  zawieszone  Stypendium  motywacyjne  zostaje
wypłacone w najbliższym terminie wypłat Stypendiów.

2. W przypadku, gdy student kierunku zamawianego, zgodnie z zapisem ust 1 pkt. a, traci prawo do
Stypendium motywacyjnego, pozostałe do wypłacenia raty tego Stypendium motywacyjnego, w
danym  semestrze  akademickim  zostają  decyzją  Komisji  niezwłocznie  przyznane  pierwszemu
studentowi z listy rezerwowej kierunku zamawianego (o której mowa w §8).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1.  Wypłata  Stypendium  motywacyjnego  odbywa  się  przelewem,  na  studencki  rachunek
oszczędnościowo – rozliczeniowy, w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

2. Przyznanie Stypendium motywacyjnego studentowi kierunku zamawianego jest niezależne od
przyznania innych świadczeń pomocy materialnej (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora),
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przyznawanych  na  podstawie  innych  regulaminów  (np.  Regulaminu  pomocy  materialnej  dla
studentów). Oznacza to, że przyznanie Stypendium motywacyjnego nie powoduje nieprzyznania
lub zawieszenia tych świadczeń.


