
 
  
 

 
 

REGULAMIN 
przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Państwowej WyŜszej 

Szkoły Zawodowej w Tarnowie, realizujących kształcenie na kierunku 
zamawianym: Chemia od roku akademickiego 2009/2010  

w ramach realizacji projektu  „PUK Chemi@ PLUS – Program Uatrakcyjnienia 
Kształcenia na kierunku Chemia z pakietem językowym”. 

 
Rozdział I 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, 

zwanych dalej stypendiami, dla studentów Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej 
w Tarnowie, zwanej dalej Uczelnią, realizującą od roku akademickiego 2009/2010 
kształcenie na kierunku zamawianym – chemia, zwanym dalej kierunkiem 
zamawianym. 

2. Realizacja programu stypendialnego na kierunku zamawianym finansowana jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV 
„Szkolnictwo wyŜsze i nauka”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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”. 

3. Stypendium przyznawane jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Uczelnią  
a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, dotyczącą zamawiania kształcenia 
na określonych kierunkach/specjalnościach ze środków przekazanych na ten cel  
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 

4. Stypendium przyznawane jest 25 studentom, którzy podjęli studia na kierunku 
zamawianym w roku akademickim 2009/2010. W II semestrze roku akademickiego 
2009/2010 (na podstawie ustalonej liczby studentów kontynuujących naukę na dzień 
31 marca) – stypendium jest przyznawane 23 studentom. W II i III roku studiów 
stypendium jest przyznawane połowie studentów wpisanych na dany rok akademicki 
(według stanu na dzień 15 października) w ramach kierunku zamawianego  
zgodnie z postanowieniami umowy Nr UDA-POKL.04.01.02-00-089/09-00  
o dofinansowanie Projektu pt. PUK Chemi@ PLUS – Program Uatrakcyjnienia 
Kształcenia na kierunku Chemia z pakietem językowym z dnia 17 grudnia 2009 r.  
i załączonym do niej wnioskiem aplikacyjnym oraz na podstawie dokumentacji 
konkursowej. 

  

 
§ 2 

1. Stypendium moŜe być przyznane studentowi, który w roku akademickim 
2009/2010 podjął studia na kierunku zamawianym. Student jest zobowiązany 
złoŜyć odpowiednie oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do 
niniejszego Regulaminu. 

2. W kolejnych latach stypendium mogą otrzymywać odpowiednio: 
1) w roku akademickim 2010/2011 - studenci drugiego roku studiów 

kierunku, o którym  mowa w § 1 ust. 1, 
2) w roku akademickim 2011/2012 - studenci trzeciego roku studiów 

kierunku, o którym mowa w § 1 ust. 1. 
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Rozdział II 
TRYB I ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W N AUCE  

 
§ 3 

1. Stypendium przyznawane jest studentom kierunku, o którym mowa w § 1 ust. 1 na 
zasadach konkursu. 

2. Informacje na temat konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie komunikatów na tablicach ogłoszeń Instytutu Matematyczno-
Przyrodniczego oraz Działu Pomocy Materialnej, a takŜe zamieszczone są na 
stronie internetowej Uczelni. 

3. Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek studenta złoŜony wraz  
z oświadczeniem w Instytucie Matematyczno-Przyrodniczym, w terminach 
ustalonych odrębnymi komunikatami. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1, 
natomiast wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

4. Pracownicy Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego na podstawie złoŜonych 
wniosków, sporządzają listy rankingowe uszeregowane w kolejności malejącej 
liczby punktów lub wartości średniej ocen studentów, uzyskanych zgodnie  
z zasadami, o których mowa w  § 4 i § 5.  Zakodowane /zawierające numer albumu 
i średnią ocen/ listy rankingowe są podawane do wiadomości studentów na 14 dni 
przed obradami Komisji przez ich wywieszenie na tablicach ogłoszeń Instytutu. 
Student ma prawo w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy 
rankingowej złoŜyć wniosek do Instytutu o dokonanie korekty ewentualnych 
niezgodności w wyliczeniu liczby punktów lub średniej ocen. Po dokonaniu 
ewentualnych korekt sporządzane są ostateczne listy rankingowe.     

5. Stypendium przyznawane jest na następujące okresy: 
1) dla studentów  pierwszego semestru studiów – na okres 5 miesięcy, tj. od 

października do lutego, 
2) dla studentów drugiego semestru studiów – na okres 4 miesięcy, tj. od marca do 

czerwca, 
3) dla studentów II i III roku studiów  – na okres 9 miesięcy, tj. od października do 

czerwca. 
6.     Kwota przyznanego stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie /słownie: jeden tysiąc 

złotych/. 
 
 

§ 4 
Zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce studentom pierwszego 

semestru studiów 
 
 

1. Stypendium jest przyznawane studentom pierwszego semestru studiów w roku 
akademickim 2009/2010 na kierunku zamawianym, którzy złoŜyli wniosek,  
o którym mowa w § 3 ust. 3,  i uzyskali w procesie rekrutacji najwyŜszą liczbę 
punktów, obliczonych na podstawie zasad określonych w Regulaminie 
Postępowania Rekrutacyjnego na rok akademicki 2009/2010, stanowiącym 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ w Tarnowie nr 11/2008 z dnia 30 maja 
2008 r.  
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2. Szczegółowe zasady obliczania punktów:  

1) dla kierunku chemia wg nowej matury: studenci legitymujący się 
świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. nowej matury otrzymują 
liczbę punktów równą sumie punktów procentowych uzyskanych z części 
pisemnej z dwóch wybranych przez studenta przedmiotów (takŜe dodatkowych) 
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, przy czym liczba punktów  
z matematyki, fizyki, chemii, biologii jest mnoŜona przez 1,5 za poziom 
podstawowy, natomiast liczba punktów za poziom rozszerzony jest mnoŜona 
przez 2,0.  

2) dla kierunku chemia wg starej matury lub matury międzynarodowej: 
studenci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. 
starej matury lub matury międzynarodowej otrzymują liczbę punktów równą 
sumie ocen przeliczonych na punkty wg skali przeliczeniowej z pisemnego  
i ustnego egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przedmiotów, przy czym  
liczba punktów z matematyki, fizyki, chemii, biologii jest mnoŜona przez 1,5. 

3) Studenci, którzy zdawali egzamin dojrzałości w systemie „starej matury”, 
otrzymują liczbę punktów odpowiednio: 
a) w przypadku przedłoŜenia świadectw ze skalą ocen pozytywnych od 2 do 

6 przyjmuje się skalę przeliczeniową: 
 

ocena 6.0 - 100 pkt 
 ocena 5.0 - 80 pkt 

ocena 4.0 - 60 pkt 
ocena 3.0 - 40 pkt 
ocena 2.0 - 20 pkt 

 

b) w przypadku przedłoŜenia świadectw ze skalą ocen pozytywnych od 3 
do 5  przyjmuje się skalę przeliczeniową: 

 

ocena 5.0 - 100 pkt 
ocena 4.0 - 80 pkt 
ocena 3.0 - 60 pkt 

c)   w  przypadku przedłoŜenia świadectw „matury mi ędzynarodowej” 
przyjmuje się skalę  przeliczeniową: 

 

  excellent – 100 pkt 
very good – 85 pkt 
good – 70 pkt 
satisfactory – 50 pkt 
medicore – 30 pkt 

 

3. Pracownicy Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego wpisują na wniosku liczbę  
punktów uzyskanych przez studenta w postępowaniu rekrutacyjnym, obliczonych 
wg zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 3.  

4. Na podstawie zebranych wniosków studentów, o których mowa w ust. 1, 
sporządzana jest lista rankingowa uszeregowana w kolejności od najwyŜszej do 
najniŜszej liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Postanowienia § 3  
ust. 4 stosuje się odpowiednio. Stypendium przyznawane jest 25 studentom, którzy 
osiągnęli najwyŜszą liczbę punktów. 
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5. W przypadku gdy, nie jest moŜliwe wyłonienie liczby 25 najlepszych studentów,  
o których mowa w ust. 4, z powodu równej liczby punktów na liście rankingowej,  
o przyznaniu stypendium decyduje średnia ocen uzyskanych na świadectwie 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 

6.  Studenci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do otrzymania stypendium, zostaną 
wpisani na listę rezerwową w kolejności ustalonej wg liczby punktów.  

 
§ 5 

Zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce studentom I roku-II semestru 
studiów oraz II i III roku studiów 

 
1.     Stypendium moŜe być przyznane studentom II semestru /letniego/ studiów w roku 

akademickim 2009/2010 oraz studentom II i III roku studiów w latach 
akademickich: 2010/2011 i 2011/2012, którzy złoŜyli wniosek, o którym mowa  
w § 3 ust. 3 i uzyskali wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń objętych 
planem studiów odpowiednio w poprzednim semestrze lub roku akademickim.  

2.  W II semestrze /letnim/ roku akademickiego 2009/2010 o stypendium mogą 
ubiegać się studenci I roku studiów kierunku, o którym mowa w § 1 ust. 1, którzy 
zaliczyli I semestr /zimowy/ w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów  
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, zwanym dalej Regulaminem 
Studiów. 

3.  W roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012 o stypendium mogą ubiegać się 
studenci odpowiednio II i III roku studiów kierunku, o którym mowa  
w § 1 ust. 1, którzy zaliczyli kolejny rok studiów w terminie przewidzianym  
w Regulaminie Studiów.  

4.  Podstawą ustalenia list rankingowych /na podstawie złoŜonych wniosków/ 
w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 jest średnia arytmetyczna 
wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów, uzyskanych  
w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010 przez studentów 
ubiegających się o stypendium z wagą 0,8 oraz współczynnik frekwencji  
w zajęciach dodatkowych z wagą 0,2.  

         Współczynnik frekwencji stanowi średnią arytmetyczną z liczby punktów 
uzyskanych dla kaŜdego typu zajęć dodatkowych na podstawie przelicznika: 

          - od 80% do 100% obecności     - 5 pkt 
          - poniŜej 80% do  60% obecności   -  4 pkt 
          - poniŜej 60% do 50% obecności  -  3 pkt 
          - poniŜej 50% obecności współczynnika frekwencji nie uwzględnia się.  
5.     Podstawą ustalenia list rankingowych /na podstawie złoŜonych wniosków/ w  roku 

akademickim 2010/2011 i 2011/2012 są średnie arytmetyczne wszystkich ocen  
z egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów, uzyskanych przez studentów 
ubiegających się o stypendium w roku akademickim poprzedzającym okres 
przyznania stypendium z wagą 0,8 oraz współczynnik frekwencji w zajęciach 
dodatkowych z wagą 0,2; przy czym współczynnik frekwencji liczony jest zgodnie 
z ustaleniami podanymi w ust. 4. 

6. Średnia ocen studenta obliczana jest zgodnie z postanowieniami § 45 ust. 2 pkt 1 
Regulaminu Studiów i zawiera dwa miejsca po przecinku. 

7.    Stypendium jest przyznawane na podstawie list rankingowych, o których mowa  
w § 3 ust. 4. 
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8. W przypadku gdy nie jest moŜliwe wyłonienie liczby najlepszych studentów,  
o której mowa w § 1 ust. 4 zdanie drugie i trzecie, z powodu równej liczby punktów 
na liście rankingowej, dodatkowym kryterium branym pod uwagę przy 
przyznawaniu stypendium będzie wynik testu ewaluacyjnego przeprowadzonego na 
zakończenie kaŜdego z przedmiotów dodatkowych z bloku chemia kosmetyczna. 

9.    Studenci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do otrzymania stypendium, zostaną 
wpisani na listę rezerwową w kolejności ustalonej wg średniej ocen, o których 
mowa w ust. 4 i 5. 

 
§ 6 

Organy przyznające stypendium za wyniki w nauce  
 

1. Stypendia dla wszystkich kierunków realizujących od roku akademickiego 
2009/2010 kształcenie na kierunkach zamawianych przyznawane są przez Komisję 
Stypendialną ds. Kierunków Zamawianych 2009-2013, zwaną dalej Komisją, 
powołaną przez Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 
zwanego dalej Rektorem. Rektor w zarządzeniu o powołaniu Komisji wyznacza jej 
Przewodniczącego. 

2. Komisja, o której mowa w ust. 1,  jest powoływana spośród pracowników Uczelni  
oraz studentów delegowanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów, zwaną 
dalej Radą Uczelnianą , przy czym studenci stanowią większość składu Komisji. 

3. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzi:  
1) trzech przedstawicieli pracowników dydaktycznych Instytutów 

/którzy są przypisani do kierunku zamawianego/, realizujących od 
roku akademickiego 2009/2010 kształcenie na kierunkach 
zamawianych, w tym jeden pełniący funkcję Przewodniczącego 
Komisji, 

2) pracownik Działu Pomocy Materialnej pełniący funkcję Sekretarza 
Komisji, 

3) trzech przedstawicieli studentów Instytutów, które realizują od roku 
akademickiego 2009/2010 kształcenie na kierunkach zamawianych,  

4) dwóch przedstawicieli studentów innych kierunków studiów, w tym 
jeden przedstawiciel Rady Uczelnianej. 

4. Komisja powoływana jest na okres od 1 października 2009 r. do 31 marca 2013 r.  
Rektor moŜe odwołać członka Komisji w trakcie kadencji i powołać na jego miejsce 
inną osobę. 

5. Posiedzenia Komisji są niejawne z uwagi na ochronę danych niezbędnych do 
rozpatrzenia wniosku. 

6. Komisja przyznaje lub odmawia przyznania stypendium protokolarnie na 
posiedzeniach. 

7. Student, któremu przyznano bądź odmówiono przyznania stypendium, otrzymuje 
indywidualną decyzję administracyjną wydaną przez Komisję, sporządzoną na 
podstawie protokołów i podpisaną przez Przewodniczącego Komisji lub działających 
z jego upowaŜnienia Wiceprzewodniczących.  

8. Od decyzji Komisji przysługuje studentowi prawo złoŜenia odwołania do Rektora.  
Odwołanie naleŜy składać w Dziale Pomocy Materialnej w nieprzekraczalnym 
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
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9. Do decyzji podjętych przez organ Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich 
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego  
(t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

 
 
 

Rozdział III 
PRZEPISY PROCEDURALNE  

 
§ 7 

1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów zamawianych (takŜe  
w róŜnych uczelniach) moŜe otrzymywać stypendium na jednym z kierunków według 
własnego wyboru. O dokonanym wyborze student informuje w formie pisemnej 
Instytut Matematyczno-Przyrodniczy. 

2. Otrzymywanie stypendiów w ramach kierunków zamawianych nie wyklucza 
moŜliwości pobierania stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 
27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym /Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm./. 

3. JeŜeli w okresach podanych w § 3 ust. 5 wystąpią okoliczności skutkujące utratą prawa 
do pobierania stypendium, Komisja podejmuje decyzje o wygaśnięciu lub uchyleniu 
prawa do stypendium.  
W szczególności do okoliczności skutkujących utratą prawa do stypendium naleŜą: 

1) uprawomocnienie się decyzji o skreśleniu z listy studentów, 
2) uzyskanie zgody na urlop, 
3) rezygnacja ze studiów,  
4) pisemna rezygnacja z przyznanego stypendium, 
5) zawieszenie w prawie do korzystania ze stypendium prawomocnym 

orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, 
6) zawieszenie w prawach studenta. 

4. Środki z niewykorzystanego stypendium przyznawane są przez Komisję, o której 
mowa w § 6 ust. 1 kolejnej osobie znajdującej się na listach rankingowych w ramach 
list rezerwowych, o których mowa w § 4 ust. 6 i § 5 ust. 9. 

5. Osoba, która pobrała stypendium za okres, w którym utraciła status określony  
w zasadach przyznawania stypendium, zobowiązana jest do jego zwrotu. 

 
Rozdział IV 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 8 
 

1. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu decyzję 
podejmuje Rektor w oparciu o przepisy: 

1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
    (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), 
2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), 
3) Regulaminu Studiów Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. 

2.   Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  
 
 


