
Regulamin przyznawania stypendiów dla wybitnych studentów Informatyki oraz 
Indywidualnych Studiów Informatyczno-Matematycznych na Wydziale Matematyki i 

Informatyki Uniwersytetu Wroc awskiego ł

1.

1. Regulamin niniejszy okre la warunki i tryb przyznawania stypendium wyp acanego  ze rodkówś ł ś  

firmy AXIT zwanej dalej Fundatorem,  dla studentów Informatyki oraz Indywidualnych Studiów 

Informatyczno-Matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 

Wroc awskiego ł

2. Stypendia s  przyznawane na zasadach konkursów. W ka dym konkursie organizowanymą ż  

oddzielnie dla danego semestru przyznaje si  cztery stypendiaę

3. W semestrze zimowym stypendia przyznawane s  na 5 miesi cy, od pa dziernika do lutego. Wą ę ź  

semestrze letnim stypendia przyznawane s  na 5 miesi cy, od marca do lipca. ą ę

4. Wysoko  stypendium to ść 750 z . bruttoł  miesi cznie.ę

5. Fundator zobowi zany jest pobiera  comiesi czna zaliczk  na podatek dochodowy w przypadku powstaniaą ć ę ę  

takiego obowi zku wynikaj cego z ogólnie obowi zuj cych przepisów prawnych.ą ą ą ą

6.  Stypendysta nie mo e otrzymywa  Stypendium od Fundatora w dwóch kolejnych semestrach.ż ć

7. W momencie gdy Stypendysta zostanie skre lony z listy studentów na kierunku Informatyka lub ISIM,ś  

traci prawo do stypendium. Zmiana kierunku studiów z ISIM na Informatyk  lub z Informatyki na ISIMę  

nie skutkuje utrat  stypendium.ą

2.

1. Konkursy stypendialne (nazywane dalej Konkursami) og asza Dziekan Wydzia u Matematyki ił ł  

Informatyki UWr .

2. Og oszenie o Konkursie umieszcza si  na tablicy og osze  Dziekanatu Wydzia u Matematyki ił ę ł ń ł  

Informatyki UWr oraz na stronie internetowej Wydzia u,ł

3. Konkurs przeprowadza trzyosobowa Komisja Konkursowa (nazywan  dalej Komisj ) powo anaą ą ł  

przez Dziekana wraz z og oszeniem Konkursu. ł W sk ad Komisji wchodzi przedstawicielł  

Fundatora. 

3.



1. Komisja rozstrzyga konkurs sporz dzaj c list  rankingow  kandydatów. Lista rankingowaą ą ę ą  

sporz dzana jest na podstawie liczby P oraz oceny Komisji OK  wg warto ci wyliczonychą ś  

nast puj cym wzorem: ę ą

   80% * P + 20 % * OK.

2. W pierwszym semestrze studiów liczba P  jest równa wyra onemu w procentach wynikowiż  

rekrutacji, tzn. liczbie punktów rekrutacyjnych przyznanych przez Wydzia ow  Komisjł ą ę 

Rekrutacyjn  zgodnie z zasadami post powania rekrutacyjnego podzielonemu przez maksymalną ę ą 

liczb  punktów mo liwych do zdobycia.  ę ż

3. W kolejnych semestrach liczba P jest wyra on  w procentach warto ci  wyliczan  za pomocż ą ś ą ą ą 

poni szego wzoru na podstawie wyników v_i i wag w_i wszystkich przedmiotów kierunkowychż  

zaliczanych w poprzednim semestrze:

4. P = [ (suma v_i*w_i) / (6.0 * suma(w_i)) ]    

gdzie sumowanie przebiega po przedmiotach kierunkowych zaliczanych w poprzednim 

semestrze.

5. Z ka dym przedmiotem kierunkowym i wi emy jego wynik v_i oraz wag  w_i w nast puj cyż ąż ę ę ą  

sposób. Wynikiem przedmiotu kierunkowego:

(a) niezaliczonego jest 2; 

(b) przepisanego przez dziekana bez oceny jest 3;

(c) obowi zkowego zaliczonego na poziomie (B) lub (M) jest zwi kszona o jedeną ę  

rednia arytmetyczna wszystkich zdobytych w poprzednim semestrze ocen z tegoś  

przedmiotu;

(d) ka dego innego jest rednia arytmetyczna wszystkich zdobytych w poprzednimż ś  

semestrze ocen z tego przedmiotu.

Wag  przedmiotu jest liczba punktów ECTS przyznawana za ten przedmiot..ą

6. Ocenie Komisji podlegaj  m.in. stopie  zaanga owania w prac  naukow  (m.in. autorstwo pracą ń ż ę ą  

naukowych, referaty),  poziom zaawansowania i spójno  kszta towanej indywidualnie cie kiść ł ś ż  

dydaktycznej (m.in. poziom zaawansowania wybieranych przedmiotów, liczba punktów ECTS 

zdobytych w poprzednim semestrze), osi gni cia w olimpiadach przedmiotowych lub konkursachą ę  

programistycznych, udzia  w realizacji projektów programistycznych, zw aszcza projektów openł ł  

source i dzia alno  w ko ach naukowych .ł ść ł



7. Ocena Komisji OK jest warto ci  z przedzia u od 0 do 100%. Ocena ta jest ustalana jako wspólnaś ą ł  

ocena cz onków Komisji, a je li Komisja nie potrafi uzgodni  wspólnej oceny to jako redniał ś ć ś  

ocen  przez poszczególnych cz onków komisji.ł

8. Na podstawie listy rankingowej Komisja ustala list  osób, którym przyznane zostaj  stypendiaę ą  

zwan  dalej List  Laureatów.ą ą

9. Od uchwa y o ustaleniu Listy Laureatów nie przys uguje odwo anie.ł ł ł

10. Lista Laureatów jest publikowana na tablicy og osze  Dziekanatu Wydzia u Matematyki ił ń ł  

Informatyki UWr oraz na stronie internetowej Wydzia u.ł

11. Za po rednictwem Dziekanatu Wydzia u Matematyki i Informatyki UWr Laureaci zawierajś ł ą 

indywidualne umowy stypendialne z Fundatorem.


