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Funduszu Społecznego 

 

Regulamin przyznawania stypendium dla studentów I stopnia studiów 
stacjonarnych międzywydziałowego kierunku  ENERGETYKA, prowadzonego 
na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej  i Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, uczestniczących  
w projekcie nr POKL 04.01.02-00-049/12, pn. „Inżynier energetyk – nowoczesny 
zawód dla gospodarki opartej na wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” . 

 

Regulamin 

§1 
1. Regulamin  niniejszy określa zasady przyznawania stypendium dla studentów 

studiów stacjonarnych I stopnia na międzywydziałowym  kierunku ENERGETYKA, 
zwanym dalej Energetyka, rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 
na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej - 
zwanym dalej WIEIK oraz na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej  
zwanym dalej  WM, uczestników projektu nr POKL.04.01.02-00-049/12, pn. „Inżynier 
energetyk – nowoczesny zawód dla gospodarki opartej na wiedzy”. 
 

2. Przyznawanie świadczeń objętych Regulaminem wynika z umowy o dofinansowanie 
projektu  pn.  „Inżynier energetyk – nowoczesny zawód dla gospodarki opartej na 
wiedzy”  (zwanego dalej Projektem), realizowanego przez Politechnikę Krakowską im. 
Tadeusza Kościuszki w ramach 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, 
zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  a Politechniką Krakowską  
im. Tadeusza Kościuszki (w dalszej części zwanej Umową).  
 

§2 
 

1. Określona w Umowie liczba studentów, którzy podpisali umowę uczestnictwa  
w projekcie studia zamawiane na kierunku Energetyka,  może otrzymywać 
świadczenie w formie stypendium, pochodzącego ze środków otrzymanych w ramach 
zawartej Umowy w dalszej części zwane Stypendium. 

2. Stypendia wypłacane są ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju na realizację zadań w ramach Umowy. 

3. Stypendium na I roku studiów w ramach kierunku zamawianego Energetyka może 
otrzymać student podejmujący studia po raz pierwszy.  



4. Warunkiem ubiegania się o ww. stypendium jest złożenie deklaracji, w której student 
deklaruje chęć studiowania na kierunku Energetyka, oświadczenia o zgodzie na 
przetwarzanie danych osobowych oraz wniosku o przyznanie stypendium. 
 

5. Stypendium na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Energetyka jest 
przyznawane studentom 1 roku na okres 1 semestru, a po uzyskaniu wpisu na 
semestr 2 (bez długu kredytowego), okres wypłacania stypendium zostaje 
przedłużony na drugi semestr jednakże na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy łącznie 
(od października do czerwca w danym roku akademickim). 

      W przypadku braku wpisu na semestr drugi lub wpisu z długiem kredytowym wypłata 
stypendium nie jest przedłużana, a stypendium jest przyznawane studentom 
znajdującym się na kolejnych pozycjach listy rankingowej, którzy nie powtarzają 
semestru oraz uzyskali wpis (bez długu kredytowego) na drugi semestr.  

 
6. Stypendium na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Energetyka jest 

przyznawane studentom 2 i 3 roku (dotyczy studentów, którzy nie powtarzają 
semestru) na semestr 3 lub 5 (zależnie od roku studiów), a po uzyskaniu wpisu na 
semestr 4 lub 6 (bez długu kredytowego), okres wypłacania stypendium zostaje 
przedłużony na kolejny semestr jednakże na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy łącznie 
(od października do czerwca w danym roku akademickim) . Dla studentów II i III roku 
listy rankingowe tworzone są na podstawie średniej ocen za rok poprzedni. 
 

7. Stypendium na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Energetyka jest 
przyznawane studentom 4 roku (dotyczy studentów, którzy nie powtarzają semestru) 
- 7 semestr - na okres 3 miesięcy, (od października do grudnia 2015 r.). Dla 
studentów 4  roku listy rankingowe tworzone są na podstawie średniej ocen za rok 3. 
 

§3 
 
1. Stypendium na 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku zamawianym 

Energetyka 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. 
 
Łączna liczba stypendiów na 1 roku Energetyki  (rok akad.2012/2013) wynosi 90 
stypendiów przyznawanych na 9 miesięcy  po 900 zł miesięcznie. 
 
Podział stypendiów  następuje proporcjonalnie do ilości studentów, którzy rozpoczną 
studia w dniu 1 października 2012 r. na danym wydziale: 
 
a) (ilość studentów na 1 roku energetyki na WIEiK / całkowita ilość studentów na  

1 roku na kierunku Energetyka) x 90 stypendiów =ilość stypendiów na WIEiK 
(liczba całkowita). 

b) (ilość studentów na 1 roku energetyki na WM / całkowita ilość studentów na  
1 roku na kierunku Energetyka) x 90 stypendiów = ilość stypendiów na WM (liczba 
całkowita). 
 

W przypadku, gdy liczba studentów ubiegających się o stypendium, którzy w ramach 
postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia kierunek Energetyka uzyskali 
jednakową liczbę punktów, przekracza maksymalną liczbę studentów uprawnionych 
do otrzymania stypendium, określoną w pkt. 1, jako dodatkowe kryterium stosuje się 
średni wynik procentowy uzyskany z przedmiotów na egzaminie maturalnym  



z poziomu podstawowego i rozszerzonego z zastrzeżeniem, że do wyników  
z poziomu rozszerzonego stosuje się współczynnik 2. 

 

2. Na 2 roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Energetyka stypendium 
przyznawane jest na okres do 9 miesięcy łącznie ( zgodnie z  §2 p.6).  

 
Łączna liczba stypendiów na 2 roku Energetyki  (rok akad.2013/2014) wynosi 80 
stypendiów przyznawanych na 9 miesięcy  po 1000 zł miesięcznie. 
 
Podział stypendiów  następuje proporcjonalnie do ilości studentów na 2 roku kierunku 
Energetyka, którzy rozpoczną   studia w dniu 1 października 2013 r. na danym 
wydziale: 
 
a) (ilość studentów na 2 roku energetyki na WIEiK / całkowita ilość studentów na  

2 roku na kierunku Energetyka) x 80 stypendiów = liczba stypendiów (liczba 
całkowita) 

b) (ilość studentów na 2 roku  energetyki na WM / całkowita ilość studentów na  
2 roku na kierunku Energetyka) x 80 stypendiów (liczba całkowita). 

 
 

3. Na 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Energetyka stypendium 
przyznawane jest na okres 9 miesięcy łącznie  ( zgodnie z  §2 p.6)  
 
Łączna liczba stypendiów na 3 roku Energetyki  (rok akad.2014/2015) wynosi 70 
stypendiów przyznawanych na 9 miesięcy  po 1000 zł miesięcznie. 
 
Podział stypendiów  następuje proporcjonalnie do ilości studentów 3 roku na kierunku 
Energetyka, którzy rozpoczną studia w dniu 1 października 2014 r. na danym 
wydziale: 
 
a) (ilość studentów na 3 roku energetyki na WIEiK / całkowita ilość studentów na  

3 roku na kierunku Energetyka) x 70 stypendiów = ilość stypendiów (liczba 
całkowita) 

b) (ilość studentów na 3 roku energetyki na WM / całkowita ilość studentów na  
3 roku na kierunku Energetyka) x 70 stypendiów = ilość stypendiów (liczba 
całkowita). 

 
 

4. Na 4 roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Energetyka (siódmy semestr) 
stypendium jest przyznawane na okres 3 miesięcy (zgodnie z  §2 p.7) 

 
Łączna liczba stypendiów na 4 roku Energetyki (rok akad.2015/2016) wynosi 60 
stypendiów przyznawanych na okres  3 miesięcy  po 1000 zł miesięcznie. 
 
Podział stypendiów następuje proporcjonalnie do ilości studentów energetyki, którzy 
rozpoczną studia w dniu 1 października 2015 r. na danym wydziale: 
 
a) (ilość studentów na 4 roku energetyki na WIEiK / całkowita ilość studentów na  

4 roku na kierunku Energetyka) x 60 stypendiów = ilość stypendiów (liczba 
całkowita).  

b) (ilość studentów na 4 roku energetyki na WM / całkowita ilość studentów na  
4 roku na kierunku Energetyka) x 60 stypendiów = ilość stypendiów. 

 
 



5.  Na roku 2 i latach wyższych studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Energetyka 
stypendium przyznaje się studentom, którzy w poprzednim roku nauki zaliczyli rok w 
terminie określonym w zarządzeniu rektora w sprawie organizacji roku 
akademickiego, oraz osiągnęli najwyższą średnią ocen (lista rankingowa), liczoną jak 
przy staraniu się o stypendium za wyniki w nauce. W przypadku braku możliwości 
wyłonienia określonej liczby stypendystów, średnią ocen należy ustalić  
z dokładnością powyżej dwóch miejsc po przecinku.  
 

6. Listy rankingowe tworzone są oddzielnie dla studentów studiów stacjonarnych  
I stopnia, na WIEIK i na WM dla kierunku Energetyka objętego kształceniem 
zamawianym z podziałem na lata studiów. 

 
§4 
 

1. Stypendia są przyznawane przez wydziałowe komisje stypendialne powoływane przez 
dziekana WIEIK i dziekana WM. 
 

2. W skład komisji wydziałowych  wchodzą: na WIEIK - prodziekan ds. studiów 
stacjonarnych, kierownik lub zastępca kierownika projektu, przedstawiciel studentów 
wytypowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów WIEiK (student spoza 
kierunku Energetyka), na WM - prodziekan ds. studiów stacjonarnych, kierownik lub 
zastępca kierownika projektu, przedstawiciel studentów wytypowany przez WRSS 
WM(student spoza kierunku Energetyka). Komisja wybiera spośród członków 
przewodniczącego komisji. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podpisuje 
przewodniczący komisji. 

 
§5 
 

1. Otrzymywanie stypendium w ramach kierunku zamawianego Energetyka nie 
pozbawia studenta prawa do ubiegania się o stypendium za oceny w nauce 
i świadczeń w ramach Funduszu Pomocy Materialnej. 

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

zamawianego Energetyka 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 kandydatów do stypendium. 
 

3. Stypendium będzie wypłacane w ratach miesięcznych w wysokości 900 zł. na 1 roku 
Energetyki oraz w wysokości 1000 zł w kolejnych latach trwania projektu zgodnie z §3 
regulaminu. 
 

4. W sprawach dotyczących stypendiów na kierunku zamawianym Energetyka 
studentom przysługuje prawo odwołania do Rektora Politechniki Krakowskiej. Decyzja 
Rektora jest ostateczna. 


