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I Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów,
zwanych dalej Stypendiami, za wyniki w nauce na kierunku Inżynieria Materiałowa na
Politechnice Gdańskiej, przyznawanych w ramach projektu pt. Inżynieria materiałowa
— przyszłość gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 4.1.2, w
oparciu o umowę zawartą pomiędzy Politechniką Gdańską a Ministerstwem Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, dotyczącą zamawiania kształcenia na określonych kierunkach i
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
1. Stypendium za wyniki w nauce na kierunku zamawianym Inżynieria Materiałowa na
Wydziałach: Chemicznym, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz
Mechanicznym przyznaje się studentom podejmującym studia w semestrze pierwszym
studiów stacjonarnych w ramach rekrutacji na Politechnikę Gdańską w roku akademickim
2009/2010.
2. Liczba świadczeń przyznawanych w ramach studiów na specjalności zamawianej wynika
z umowy zawartej pomiędzy Politechniką Gdańską a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
3. Stypendia za wyniki w nauce na kierunku zamawianym przyznaje się w celu promowania
najlepszych studentów.
II Komisja Stypendialna
§3
1. STYPENDIUM jest przyznawane przez Komisję Stypendialną, zwaną dalej Komisją.
2. Komisję Stypendialną w tym jej przewodniczącego, powołuje Rektor na okres trwania
Projektu .
3. W skład Komisji wchodzą:
- po jednym przedstawicielu Wydziałów uczestniczących w Projekcie;
- po jednym przedstawicielu studentów wydelegowanych przez Wydziałowe Rady
Studentów Wydziałów uczestniczących w Projekcie;
- pracownik biura Projektu.
4. Rektor może odwołać członka Komisji w trakcie kadencji i powołać na jego miejsce inną
osobę.
4. Komisja podejmuje decyzję większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu
Komisji
5. Decyzję Komisji wraz z uzasadnieniem doręcza się studentowi w formie pisemnej.
6. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia wyników.
7. Odwołanie wymaga podania szczegółowego uzasadnienia.
8. Każdy członek Komisji podpisuje oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz
oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania wymogów regulaminu przyznawania
świadczeń pomocy materialnej.
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9. Po zebraniu powinien być sporządzony protokół, który jest podpisywany przez wszystkich
członków Komisji obecnych na zebraniu.
10. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Rektor.

III Zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce na kierunku
zamawianym
§4
1. Komisja, na początku roku akademickiego, ogłasza konkurs na stypendia za wyniki w
nauce na kierunku zamawianym.
2. Wnioski o STYPENDIUM studenci składają do Komisji w ciągu dwóch tygodni od daty
ogłoszenia konkursu.
3. Wzór wniosku o STYPENDIUM stanowi załącznik nr 1 do Umowy o studia na kierunku
zamawianym.
4. Komisja jest zobowiązana rozstrzygnąć konkurs w ciągu tygodnia od dnia zakończenia
zbierania wniosków.
5. Ostateczna lista stypendystów zostaje sporządzona po rozpatrzeniu odwołań.
§5
1.STYPENDIUM przyznaje się studentom podejmującym studia po raz pierwszy w życiu.
2. Studenci pierwszego roku, którzy podpisali Umowy o studia na kierunku zamawianym,
otrzymują STYPENDIUM w drodze konkursu. Kryterium rozstrzygającym o przyznaniu
STYPENDIUM jest liczba punktów (liczonych z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku) uzyskanych w procesie rekrutacji na studia na kierunku zamawianym.
§6
1.STYPENDIUM w kolejnych latach studiów może otrzymać student, który:
a) nie powtarzał żadnego z semestrów;
b) nie korzysta z urlopów, za wyjątkiem urlopów udzielonych w celu kontynuowania nauki za
granicą;
c) nie korzysta z przerw dydaktycznych;
d) w momencie ubiegania się o przyznanie STYPENDIUM nie ma rejestracji z długiem
punktowym.
e) zaliczył wszystkie przedmioty do końca sesji poprawkowej ustalonej dla uczelni na dany
rok akademicki;
f) terminowo złożył w dziekanacie indeks oraz karty egzaminacyjne ze wszystkimi wpisami
oraz podanie o STYPENDIUM z wyliczoną średnią ważoną z ostatnich dwóch semestrów.
g) nie pobierał innych stypendiów pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
w szczególności pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przyznanych w
związku ze studiowaniem na innych kierunkach na Politechnice Gdańskiej bądź na innych
uczelniach.
2. STYPENDIUM przyznaje się w drodze konkursu. Stypendium otrzymują osoby, które
spełniają kryteria określone w ustępie 1 oraz mają najwyższą średnią ważoną obliczaną na
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podstawie wszystkich końcowych ocen z dwóch ostatnich semestrów. Wagi stanowią liczby
punktów ECTS, przypisane danym przedmiotom. Średnie wyliczane są na podstawie ocen
wpisanych do protokołów, indeksów i kart egzaminacyjnych z dokładnością do trzech miejsc
po przecinku.
3.W przypadku większej liczby studentów z identyczną średnią bierze się pod uwagę wyniki
poprzedniego semestru.
4. Komisji przysługuje prawo do zmiany decyzji o przyznaniu STYPENDIUM za wyniki w
nauce na kierunku zamawianym lub wstrzymania wypłat kolejnych rat w przypadku, gdy
stypendysta nie wypełni obowiązków wynikających z Umowy o studia na kierunku
zamawianym.
§7
1. STYPENDIUM jest przyznawane na okres jednego roku akademickiego (9 miesięcy)
począwszy od pierwszego dnia roku akademickiego. W przypadku jeśli rok studiów kończy
się w semestrze zimowym, STYPENDIUM przyznaje się na okres jednego semestru.
2.STYPENDIUM jest przyznawane w wysokości 1000 zł miesięcznie (słownie: jeden tysiąc
złotych).
3.Studentowi kończącemu studia przed terminem określonym w regulaminie studiów może
być wypłacone STYPENDIUM za okres pomiędzy faktycznym, a regulaminowym terminem
ukończenia studiów. Wniosek należy złożyć w ciągu 3 dni roboczych od daty obrony pracy
dyplomowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku STYPENDIUM za ten okres
przekazywane jest w formie jednorazowej wypłaty.
4 Przyznanie STYPENDIUM jest niezależne od form pomocy materialnej wymienionych w §
1 ust.1 „Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Politechniki
Gdańskiej”.
§8
1. STYPENDIUM wypłacane jest przez Uczelnię w ratach miesięcznych na rachunek
bankowy wskazany we wniosku o stypendium.
2. Uczelnia zastrzega prawo opóźnienia wypłaty stypendium, w przypadku braku środków
na koncie Projektu.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt.2 wypłaty zaległości nastąpią niezwłocznie po
uzyskaniu dofinansowania.
IV. Postanowienia końcowe
§9
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1. 10 2009.
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