
 

Projekt „Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiów I stopnia 

na kierunkach AUTOMATYKA I ROBOTYKA oraz INFORMATYKA, prowadzonych 

na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w latach 

2012-2015, uczestniczących w projekcie „Automatyka i Robotyka, Informatyka – 

kierunki zamawiane” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach 

Działania 4.1.2 Priorytet IV POKL działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.  

§1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania stypendium motywacyjnego dla 

studentów zamawianych studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA zwanym dalej AiR oraz INORMATYKA zwanym 

dalej Inf, rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale 

Mechanicznym zwanym dalej WM Politechniki Krakowskiej zwanej dalej PK.  

2. Przyznawanie świadczeń objętych Regulaminem wynika z umowy o dofinansowanie 

projektu o tytule „Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane” w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 4.1.2 Priorytet 

IV POKL działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów 

kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, zawartej 

pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Politechniką Krakowską im. 

Tadeusza Kościuszki (w dalszej części zwanej Umową).  

§2 

1.  Liczba studentów, którzy mogą otrzymywać świadczenie w formie stypendium 

motywacyjnego, w dalszej części zwanego stypendium, pochodzącego ze środków 

otrzymanych w ramach zawartej Umowy jest określona w Umowie. 

2. Stypendia wypłacane są ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju na realizację zadań w ramach Umowy.  

3. Stypendium w ramach kierunku zamawianego AiR lub kierunku zamawianego Inf 

może otrzymać student, dla którego AiR lub Inf jest pierwszym kierunkiem studiów.  

4. Warunkiem ubiegania się o ww. stypendium jest podpisanie oświadczenia uczestnika 

projektu PO KL „Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane”, 

złożenie deklaracji, w której student deklaruje chęć studiowania na kierunku AiR lub 

kierunku Inf, karty pod nazwą: „Zakres Danych Osobowych Uczestników” oraz 

wniosku o przyznanie stypendium.  

5. Stypendium przyznawane jest semestralnie na podstawie listy rankingowej. 

6. Listy rankingowe tworzone są oddzielnie dla studentów kierunku AiR i kierunku Inf 

objętego kształceniem zamawianym.  

7. Stypendium może uzyskać maksymalnie 50% studentów na danym semestrze, z 

zastrzeżeniem jednak, że liczba ta nie będzie wyższa dla poszczególnych semestrów 

niż określona w punktach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §3 niniejszego Regulaminu. 
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8. Dla studentów I, II i III roku stypendium na semestr zimowy może być przyznane 

maksymalnie na okres 5 miesięcy, tj. od października do lutego.  

9. Dla studentów I, II i III roku stypendium na semestr letni może być przyznane 

maksymalnie na okres 4 miesięcy, tj. od marca do czerwca. 

10. Stypendium jest przyznawane studentom IV roku (7 semestr) na okres maksymalnie 3 

miesięcy tj. od października do grudnia 2015 roku. 

§3 

1. Stypendium na 1 semestrze I roku studiów I stopnia na kierunku zamawianym AiR 

lub kierunku zamawianym Inf mogą uzyskać studenci, którzy w ramach postępowania 

rekrutacyjnego (lista rankingowa w oparciu o wyniki procentowe z przedmiotów 

branych pod uwagę w procesie rekrutacji) uzyskali największą liczbę punktów, z 

zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności prawo do stypendium uzyskają laureaci i 

finaliści olimpiad przedmiotowych oraz z zakresu określonej dziedziny wiedzy 

zgodnie z Załącznikiem do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 kwietnia 

2010 r. nr 34/d/04/2010.  

2. W przypadku, gdy liczba studentów ubiegających się o stypendium, którzy w ramach 

postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia kierunek AiR lub kierunek Inf 

uzyskali jednakową liczbę punktów, przekracza maksymalną liczbę studentów 

uprawnionych do otrzymania stypendium, określoną w §3 p. 5 niniejszego 

Regulaminu, jako dodatkowe kryterium stosuje się średni wynik procentowy uzyskany 

ze wszystkich przedmiotów zdawanych przez studenta na egzaminie maturalnym z 

poziomu podstawowego i rozszerzonego z zastrzeżeniem, że do wyników z poziomu 

rozszerzonego stosuje się współczynnik 2.  

3. Na 2 semestrze i kolejnych semestrach wyższych lat studiów stypendium przyznaje się 

studentom, którzy w poprzednim semestrze nauki zaliczyli semestr w terminie 

określonym w zarządzeniu Rektora w sprawie organizacji bieżącego roku 

akademickiego, oraz osiągnęli najwyższą średnią ocen (lista rankingowa), liczoną jak 

przy staraniu się o stypendium za wyniki w nauce (załącznik do zarządzenia Rektora 

nr 28 z dnia 16 lipca 2012 R.0201-39/12 §6 p. 15 – 16).  

4. Jeśli liczba studentów ubiegających się o stypendium na semestrze 2 i na semestrach 

wyższych, którzy uzyskali jednakową średnią ocen, przekracza maksymalną liczbę 

studentów uprawnionych do otrzymania stypendium, określoną w §3 p. 6, 7, 8, 9, 10, 

11 niniejszego Regulaminu – określa się średnią arytmetyczną z ocen studenta z 

poprzedniego semestru i na jej podstawie przyznaje stypendium.  

5. Stypendium na 1 semestrze (I rok) studiów przyznawane jest na okres do 5 miesięcy 

(zgodnie z §2 p. 8 niniejszego Regulaminu) na podstawie aktualnej listy rankingowej. 

Maksymalna liczba studentów otrzymujących stypendium na 1 semestrze– 71 osób dla 

kierunku AiR, 38 osób dla kierunku Inf. 

6. Stypendium na 2 semestrze (I rok) studiów przyznawane jest na okres do 4 miesięcy 

(zgodnie z §2 p. 9 niniejszego Regulaminu) na podstawie aktualnej listy rankingowej. 

Maksymalna liczba studentów otrzymujących stypendium na 2 semestrze– 71 osób dla 

kierunku AiR, 38 osób dla kierunku Inf. 
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7. Stypendium na 3 semestrze (II rok) studiów przyznawane jest na okres do 5 miesięcy 

(zgodnie z §2 p.8 niniejszego Regulaminu) na podstawie aktualnej listy rankingowej. 

Maksymalna liczba studentów otrzymujących stypendium na 3 semestrze– 60 osób dla 

kierunku AiR, 29 osób dla kierunku Inf. 

8. Stypendium na 4 semestrze (II rok) studiów przyznawane jest na okres do 4 miesięcy 

(zgodnie z §2 p.9 niniejszego Regulaminu) na podstawie aktualnej listy rankingowej. 

Maksymalna liczba studentów otrzymujących stypendium na 4 semestrze– 60 osób dla 

kierunku AiR, 29 osób dla kierunku Inf. 

9. Stypendium na 5 semestrze (III rok) studiów przyznawane jest na okres do 5 miesięcy 

(zgodnie z §2 p.8 niniejszego Regulaminu) na podstawie aktualnej listy rankingowej. 

Maksymalna liczba studentów otrzymujących stypendium na 5 semestrze– 47 osób dla 

kierunku AiR, 19 osób dla kierunku Inf. 

10. Stypendium na 6 semestrze (III rok) studiów przyznawane jest na okres do 4 miesięcy 

(zgodnie z §2 p.9 niniejszego Regulaminu) na podstawie aktualnej listy rankingowej. 

Maksymalna liczba studentów otrzymujących stypendium na 6 semestrze– 47 osób dla 

kierunku AiR, 19 osób dla kierunku Inf. 

11. Studentom 7 semestru (IV rok) stypendium jest przyznawane na okres maksymalnie 

do 3 miesięcy, zgodnie z §2 p.10 niniejszego Regulaminu. Maksymalna liczba 

studentów otrzymujących stypendium na 7 semestrze – 47 osób dla kierunku AiR, 19 

osób dla kierunku Inf. 

§4 

1. Stypendia są przyznawane przez wydziałowe komisje stypendialne powoływane przez 

dziekana WM. 

2. W skład komisji wydziałowych wchodzą: prodziekani odpowiedzialni za kierunki AiR 

i Inf, kierownik projektu, nauczyciel akademicki będący w obsadzie kadrowej dla 

kierunku AiR i kierunku Inf wskazany przez dziekana WM lub kierownika projektu 

oraz przedstawiciel studentów wytypowany przez Uczelnianą Radę Studentów. 

3. Komisja wybiera spośród członków przewodniczącego komisji. Decyzję w sprawie 

przyznania stypendium podpisuje przewodniczący komisji. 

§5 

1. Otrzymywanie stypendium w ramach kierunku zamawianego AiR i kierunku 

zamawianego Inf nie pozbawia studenta prawa do ubiegania się o stypendium rektora 

dla najlepszych studentów i świadczeń w ramach Funduszu Pomocy Materialnej - 

zgodnie z art.173 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. 

Dz. U. z 2012 r. poz. 572). 

2. Student, który spełnia warunki otrzymania stypendium w ramach kierunku 

zamawianego AiR i kierunku zamawianego Inf winien złożyć pisemną zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. W przypadku odmowy złożenia pisemnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, stypendium w ramach kierunków zamawianych 

zostanie przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej kandydatów do stypendium.  
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3. Kierownik projektu może skierować studenta biorącego udział w projekcie na 

obowiązkowe zajęcia dodatkowe. Odmowa uczestnictwa lub frekwencja poniżej 80% 

na zajęciach pozbawia studenta prawa ubiegania się o stypendium w kolejnym 

semestrze studiów. 

4. Stypendium dla kierunku AiR podzielone jest na trzy progi i będzie wypłacane w 

ratach miesięcznych w wysokości:  

Próg I   – 1 000 zł. – dla 20 % najlepszych studentów 

Próg II   –    800 zł  – dla kolejnych 15 % najlepszych studentów 

Próg III  –    600 zł  – dla kolejnych 15 % najlepszych studentów 

 z zastrzeżeniem, że progi te mogą się zmienić w wypadku zmniejszenia liczby osób 

uprawnionych do uzyskania stypendium zgodnie z §2 p. 7 niniejszego Regulaminu.  

5. Stypendium dla kierunku Inf będzie wypłacane w ratach miesięcznych w wysokości 

1 000 zł z zastrzeżeniem, że kwota ta może się zmienić w wypadku zmniejszenia 

liczby osób uprawnionych do stypendium zgodnie z §2 p. 7 niniejszego Regulaminu. 

6. W sprawach dotyczących stypendiów na kierunku zamawianym AiR i na kierunku 

zamawianym Inf studentom przysługuje prawo odwołania do Rektora Politechniki 

Krakowskiej.  

7. Od decyzji Rektora Politechniki Krakowskiej przysługuje prawo do odwołania się do 

sądu administracyjnego w trybie art. 207 przywołanej ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym.
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Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego z tytułu kształcenia na kierunku zamawianym 

Automatyka i Robotyka Politechniki Krakowskiej 

 
Imiona:  

Nazwisko:  

Adres stałego zamieszkania: 

Ulica Numer Miasto 

 Domu Mieszkania  Kod pocztowy 

    -    

Adres korespondencyjny: (wypełnić tylko, jeśli różny od adresu stałego zamieszkania) 

Ulica Numer Miasto 

 Domu Mieszkania  Kod pocztowy 

    -    

PESEL            Stan cywilny* Panna/Kawaler  Mężatka/Żonaty  

Nr konta                           

Nazwa i oddział banku:  

Rok studiów: I Semestr: 1 Numer albumu:  

Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka 

Forma studiów Stacjonarne Rodzaj studiów: I stopnia 

Świadomy/ma** odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane wyżej informacje 

są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do poinformowania Uczelni o ich zmianie. Oświadczam, 

że zapoznałem/am** się z „Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów I stopnia na kierunkach 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA oraz INFORMATYKA, prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki 

Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, uczestniczących w projekcie, tytuł projektu „Automatyka i Robotyka, Informatyka 

– kierunki zamawiane” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV POKL 

działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 

opartej na wiedzy.”. 

Miasto: Data: Czytelny podpis studenta: 

 
  

Proszę wypełnić drukowanymi literami 
 

 

Proszę o przyznanie mi stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym Automatyka i Robotyka na I roku, 

1 semestrze studiów I stopnia. 

 

Oświadczam, że o ww. stypendium ubiegam się wyłącznie na ww. kierunku na Politechnice Krakowskiej oraz, że jest to 

mój pierwszy kierunek studiów. 

 

Oświadczam, że zostałem/am** poinformowany/na** o skierowaniu mnie na obowiązkowe zajęcia dodatkowe dla 

studentów I roku 1 semestru na kierunku zamawianym Automatyka i Robotyka: 

 Matematyka, zajęcia wyrównawcze – 30 godzin w semestrze 

 Fizyka, zajęcia wyrównawcze – 30 godzin w semestrze 

 

____________________________________ 
Miejscowość, data 

____________________________________ 
Czytelny podpis studenta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym wniosku dla potrzeb niezbędnych 

do przyznania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Automatyka i Robotyka zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). 

 
____________________________________ 

Miejscowość, data 

____________________________________ 
Czytelny podpis studenta

* - zaznaczyć odpowiednie pole ** - niepotrzebne skreślić 
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Wypełniają pracownicy projektu: 

 

 
____________________________________ 

Data złożenia wniosku (lub data wpływu wniosku) 

 

 

____________________________________ 
Podpis pracownika przyjmującego wniosek 

 

Pan/Pani** _______________________________________________________________________________ 

student/ka** uzyskał/ła** dnia ___.___.20___ rejestrację na I rok 1 semestr studiów I stopnia na kierunku 

Automatyka i Robotyka w roku akademickim 2012/2013 uzyskał/ła** łączną liczbę ___________ punktów z 

procesu rekrutacji/toku studiów** uzyskując ___________ miejsce na liście rankingowej. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Podpis przewodniczącego komisji

 

Decyzja Przewodniczącego Komisji Stypendialnej: 

Pan/Pani** _______________________________________________________________________________ 

studentowi/ce** kierunek Automatyka i Robotyka na 1 semestr (I rok) studiów w roku akademickim 

2012/2013 zostaje/nie zostaje przyznane stypendium motywacyjne na kierunku zamawianym Automatyka i 

Robotyka w ramach umowy POKL.04.01.02.-00-050/12 „Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki 

zamawiane” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV POKL 

działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 

gospodarki opartej na wiedzy. 

Kwota przyznanego stypendium: __________._____ zł 

 

Okres otrzymywania stypendium: od 01.X.2012 do 28.II.2012 

 

Stypendium zostało przyznane na podstawie decyzji komisji stypendialnej, która zebrała się w dniu 

___.___.20___ na Wydziale Mechanicznym. 

 

Skład komisji: 

 

1. ___________________________________________________________________________________  
Tytuł Imię Nazwisko                                                                                                                                                                                                             Podpis 

 

2. ___________________________________________________________________________________  
Tytuł Imię Nazwisko                                                                                                                                                                                                             Podpis 

 

3. ___________________________________________________________________________________  
Tytuł Imię Nazwisko                                                                                                                                                                                                             Podpis 
 

4. ___________________________________________________________________________________  
Tytuł Imię Nazwisko                                                                                                                                                                                                             Podpis 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Podpis przewodniczącego komisji 
 

 

** - niepotrzebne skreślić 
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Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego z tytułu kształcenia na kierunku zamawianym 

Informatyka Politechniki Krakowskiej 

 
Imiona:  

Nazwisko:  

Adres stałego zamieszkania 

Ulica Numer Miasto 

 Domu Mieszkania  Kod pocztowy 

    -    

Adres korespondencyjny: (wypełnić tylko, jeśli różny od adresu stałego zamieszkania) 

Ulica Numer Miasto 

 Domu Mieszkania  Kod pocztowy 

    -    

PESEL            Stan cywilny* Panna/Kawaler  Mężatka/Żonaty  

Nr konta                           

Nazwa i oddział banku  

Rok studiów: I Semestr: 1 Numer albumu:  

Kierunek studiów: Informatyka 

Forma studiów Stacjonarne Rodzaj studiów: I stopnia 

Świadomy/ma** odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane wyżej informacje 

są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do poinformowania Uczelni o ich zmianie. Oświadczam, 

że zapoznałem/am** się z „Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów I stopnia na kierunkach 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA oraz INFORMATYKA, prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki 

Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, uczestniczących w projekcie, tytuł projektu „Automatyka i Robotyka, Informatyka 

– kierunki zamawiane” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV POKL 

działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 

opartej na wiedzy.”. 

Miasto: Data: Czytelny podpis studenta: 

 
  

Proszę wypełnić drukowanymi literami 
 

 

Proszę o przyznanie mi stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym Informatyka na I roku, 1 semestrze 

studiów I stopnia. 

 

Oświadczam, że o ww. stypendium ubiegam się wyłącznie na ww. kierunku na Politechnice Krakowskiej oraz, że jest to 

mój pierwszy kierunek studiów. 

 

Oświadczam, że zostałem/am** poinformowany/na** o skierowaniu mnie na obowiązkowe zajęcia dodatkowe dla 

studentów I roku 1 semestru na kierunku zamawianym Informatyka: 

 Matematyka, zajęcia wyrównawcze – 30 godzin w semestrze 

 Fizyka, zajęcia wyrównawcze – 30 godzin w semestrze 

 C++ – 60 godzin w semestrze 

 C# – 30 godzin w semestrze 

 

____________________________________ 
Miejscowość, data 

____________________________________ 
Czytelny podpis studenta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym wniosku dla potrzeb niezbędnych 

do przyznania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Informatyka zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). 

 
____________________________________ 

Miejscowość, data 

____________________________________ 
Czytelny podpis studenta

* - zaznaczyć odpowiednie pole ** - niepotrzebne skreślić 
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Wypełniają pracownicy projektu: 

 

 
____________________________________ 

Data złożenia wniosku (lub data wpływu wniosku) 

 

 

____________________________________ 
Podpis pracownika przyjmującego wniosek 

 

Pan/Pani** _______________________________________________________________________________ 

student/ka** uzyskał/ła** dnia ___.___.20___ rejestrację na I rok 1 semestr studiów I stopnia na kierunku 

Informatyka w roku akademickim 2012/2013 uzyskał/ła** łączną liczbę ___________ punktów z procesu 

rekrutacji/toku studiów** uzyskując ___________ miejsce na liście rankingowej. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Podpis przewodniczącego komisji

 

Decyzja Przewodniczącego Komisji Stypendialnej: 

Pan/Pani** _______________________________________________________________________________ 

studentowi/ce** kierunek Informatyka na 1 semestr (I rok) studiów w roku akademickim 2012/203 

zostaje/nie zostaje przyznane stypendium motywacyjne na kierunku zamawianym Informatyka w ramach 

umowy POKL.04.01.02.-00-050/12 „Automatyka i Robotyka, Informatyka – kierunki zamawiane” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV POKL działanie 4.1., 

Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej 

na wiedzy. 

Kwota przyznanego stypendium: __________._____ zł 

 

Okres otrzymywania stypendium: od 01.X.2012 do 28.II.2012 

 

Stypendium zostało przyznane na podstawie decyzji komisji stypendialnej, która zebrała się w dniu 

___.___.20___ na Wydziale Mechanicznym. 

 

Skład komisji: 

 

1. ___________________________________________________________________________________  
Tytuł Imię Nazwisko                                                                                                                                                                                                             Podpis 

 

2. ___________________________________________________________________________________  
Tytuł Imię Nazwisko                                                                                                                                                                                                             Podpis 

 

3. ___________________________________________________________________________________  
Tytuł Imię Nazwisko                                                                                                                                                                                                             Podpis 
 

4. ___________________________________________________________________________________  
Tytuł Imię Nazwisko                                                                                                                                                                                                             Podpis 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Podpis przewodniczącego komisji 

** - niepotrzebne skreślić  


