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Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium stażowego w ramach praktyk studenckich 
Inżynierii nanostruktur 

 
I. Zasady ogólne 
 

1. Program jednorazowego stypendium stażowego w ramach praktyk studenckich jest realizowany na 
Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zamawianym: Inżynieria nanostruktur (IN) w 
ramach projektu „Nowe wyzwania – nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb 
gospodarki opartej na wiedzy” . 

 
2. Wypłata stypendiów stażowych w ramach praktyk studenckich odbywa się ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV "Szkolnictwo wyższe i nauka" Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (POKL), Działania 4.1 "Wzmocnienie rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", 
Poddziałania 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy".  

 
3. Czas realizacji programu przypada na lata 2010-2015. W każdym roku akademickim 2011/12, 2012/13 i 

2013/14 program obejmuje maksymalnie 20 studentów Inżynierii nanostruktur, którzy mają zaliczony  
2  rok studiów I stopnia. Stypendia są wypłacane jednorazowo po odbytych praktykach.  

 
4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie części III niniejszego Regulaminu. 

 
5. Stypendia przyznaje się  z uwzględnieniem zasady równych szans. 

 
 
     II. Zasady rekrutacji 
 

1. Stypendium mogą pobierać wszyscy studenci Inżynierii nanostruktur po drugim roku studiów rocznika 
objętego wsparciem POKL, tj. studenci I stopnia IN przyjęci na studia w latach 2010/11, 2011/12 i 
2012/13, którzy przystąpili do projektu POKL "Nowe wyzwania-nowe kierunki. Rozwój kierunków 
interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy”.  

 
2. Studenci muszą w porozumieniu z Koordynatorem ds. praktyk i staży IN odbyć obowiązkową praktykę 

zawodową w ramach Inżynierii nanostruktur. 
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3. Listę stypendystów ustala się osobno dla każdego roku studiów. 
 
4. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Dziekan na wniosek zainteresowanego studenta na 

podstawie wyników rankingu oraz decyzji Koordynatora ds. praktyk i staży IN. Dziekan powołuje w tym 
celu Komisję ds. jednorazowych stypendiów stażowych. 
 

5. Wnioski na dany rok studiów należy składać w biurze projektu do 30 września. Wniosek taki jest 
jednocześnie zgodą studenta na umieszczenie jego nazwiska na liście rankingowej (oraz ostatecznej 
liście stypendystów). 
 

6. Listy rankingowe zostaną upublicznione w ciągu dwóch tygodni, co jest jednoznaczne z dostarczeniem 
studentowi informacji o liczbie zdobytych przez niego punktów. Zostaną one  wywieszone na tablicy IN 
znajdującej się obok dziekanatu Wydziału Fizyki na ul. Hożej 69. Studentowi przysługuje odwołanie do 
Dziekana w terminie 7 dni od dnia upublicznienia listy.  
 

7. Po rozpatrzeniu odwołań najpóźniej do dnia 25 października zostaje ogłoszona lista rankingowa 
stypendystów. Z tej listy stypendium otrzymają, według ustalonego rankingu, tylko te osoby, które do 
21 października odbędą praktyki i będą miały zaliczony drugi rok studiów. Od tej decyzji nie przysługuje 
odwołanie.  
 

8. Student ma prawo dobrowolnie zrezygnować z udziału w programie stypendialnym zwracając się na 
piśmie do Dziekana. 
 

9. Za wszystkie sprawy związane z programem jednorazowych stypendiów stażowych odpowiada 
Koordynator ds. praktyk i staży IN w porozumieniu z Kierownikiem Projektu. 

  
 
    III. Zasady przyznawania stypendiów 
 

1. Jednorazowe stypendium stażowe w ramach praktyk IN przyznaje się studentom spełniającym 
następujące kryteria: 

1. będą odbywali lub odbyli praktyki w miejscowości odległej o więcej niż 50 km od miejsca 
zameldowania; 

2. bezwarunkowo zaliczyli I i II rok studiów i oraz praktyki IN 
3. wykonują pracę badawczą w grupach badawczych (wymagane jest złożenie zaświadczenie 

opiekuna grupy badawczej) 
4. zajmują się pracą  społeczną (uczestnictwo w organizacjach studenckich, komisji 

stypendialnej, pracach samorządu – wymagane jest oświadczenie studenta o wykonywaniu 
takich prac)  

5. czynnie działają w kołach naukowych (wymagane jest złożenie oświadczenia 
potwierdzonego przez opiekuna stosownego koła). 

 
2. Za każde z ww. kryteriów przyznaje się jeden punkt. Na podstawie przyznanych punktów tworzy się 

ranking osób. W przypadku osób z ta samą ilość punktów, pod uwagę bieżę się średnią ocen z II roku 
studiów, a jeśli to nie daje rozstrzyga, to z I roku studiów. Wyżej na liście rankingowej znajdą się osoby z 
wyższą średnią.  
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IV. Obowiązki stypendysty 

 
1. Stypendysta jest zobowiązany do 30 września złożyć w biurze projektu wniosek będący załącznikiem do 

regulaminu.  Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku drogą mailową na adres Biura Projektu POKL 
nowekierunki@fuw.edu.pl i podpisanie go dopiero po zakwalifikowaniu do programu jednorazowych 
stypendiów.  

2. Stypendysta jest zobowiązany po ogłoszeniu listy rankingowej i otrzymaniu stypendium najpóźniej do 
21 października zgłosić się do biura projektu w celu podpisania wniosku 
 

     V. Postanowienia końcowe 
 

1. Stypendysta obowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu pod rygorem utraty stypendium.  
 

2. Otrzymywanie stypendium w ramach kierunków zamawianych nie pozbawia studenta prawa do 
ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce, stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia w nauce i 
świadczeń w ramach Funduszu Pomocy Materialnej. 
 

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez dziekana z mocą obowiązującą od 10.08.2012 
roku. 
 

 
 
 
 
 

Załącznik: 
Wzór wniosku do Dziekana Wydziału Fizyki o przystąpienie do programu stypendialnego wraz z 
oświadczeniem studenta i liczbą punktów 

mailto:nowekierunki@fuw.edu.pl
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……………………………….. 
Miejscowość i data 

……………………………….. 
Imię i Nazwisko 
 
……………………………….. 
Numer indeksu 
 
Inżynieria nanostruktur 
Makrokierunek/Kierunek/specjalność 
 
……………………………….. 
telefon kontaktowy i/lub e-mail  

Dziekan Wydziału Fizyki 
Prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban 
w miejscu 

 
Dotyczy: przystąpienia do programu jednorazowego stypendium stażowego w ramach praktyk 
studenckich Inżynierii nanostruktur 

 
Ja niżej podpisana/y zgłaszam chęć wzięcia udziału w programie jednorazowego stypendium  

stażowego w ramach praktyk studenckich Inżynierii nanostruktur realizowanym na Wydziale Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Nowe wyzwania – nowe kierunki. Rozwój 
kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy” POKL.04.01.02-00-066/10 
finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
i oświadczam, że (*niepotrzebne skreślić): 

a) zapoznałam/łem się z regulaminem przyznawania stypendiów i go akceptuję   TAK* / NIE* 
b) złożyłam/łem deklarację przystąpienia do projektu PO KL    TAK* / NIE* 
c) wyrażam zgodę na umieszczenie mojego nazwiska na liście rankingowej stypendystów  

TAK* / NIE* 
 

d) bezwarunkowo zaliczyłam/em I i II rok studiów i mam zaliczone praktyki IN (1 pkt) 
    TAK* / NIE* 

e) odbywam praktykę w miejscowości odległej o więcej niż 50 km od miejsca zameldowania 
(podać obie miejscowości); (1 pkt)  

TAK* / NIE* 
f) czynnie działam w kołach naukowych (wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzonego 
przez opiekuna stosownego koła) (1 pkt).      TAK* / NIE* 
g) czynnie działam organizacjach studenckich (wymagane jest złożenie oświadczenia) (1 pkt). 
           TAK* / NIE* 
h) wykonuję pracę badawczą w grupach badawczych (wymagane jest złożenie oświadczenia 
opiekuna grupy badawczej) (1 pkt)      TAK* / NIE* 
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Moja średnia ocen z I i II roku wynosi I rok: ……………………, II rok……………….. 
 
 
 
Ilość punktów (proszę zsumować punkty d, e, f, g, h związane z odpowiedziami TAK) 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
W przypadku przyznania stypendium proszę wpłacać środki na moje osobiste konto nr  

 
………..…………………………………………………………………………….…. 

Numer konta 
 
 
w banku ………………………………………………………………………………..  

Nazwa banku, oddział, adres 
 
 
prowadzone na rzecz 
 ………………………………………………………….…………………………….. 

Imię i nazwisko beneficjenta, adres  
 

 
 

……………….……………………   
Podpis, data    
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