Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach poddziałania
4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Warto poczuć chemię –
zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie im. A.
Mickiewicza w Poznaniu”
I. Definicje
Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1. Projekt – przedsięwzięcie pt. „Warto poczuć chemię – zwiększenie liczby
absolwentów kierunku chemia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu” realizowane
na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od
01.10.2012 r. do 30.10.2015 r.
2. Stypendium motywacyjne – stypendium przyznawane w ramach Projektu.
3. Stypendysta – student, któremu jest wypłacane stypendium motywacyjne.
4. Program stypendialny - działanie w ramach projektu polegające na wypłacaniu
stypendystom stypendiów motywacyjnych.

II. Zasady ogólne
5. Celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów Wydziału Chemii UAM
rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013, na kierunku zamawianym CHEMIA.
6. Program będzie realizowany w okresie od 01.10.2012 r. do 30.10.2015 r.
7. Studenci otrzymujący stypendia motywacyjne odbywają studia według programu nauczania
i planu studiów, obowiązujących na Wydziale Chemii UAM i mają obowiązek uczestniczyć w
zajęciach odbywających się w ramach projektu PO KL.
8. Uczestnikami w/w programu są studenci, którzy spełnili wszystkie warunki
uczestnictwa oraz złożyli odpowiednią deklarację w terminie określonym przez
koordynatora projektu.
III. Zasady przyznawania stypendiów motywacyjnych
9. Stypendia motywacyjne, finansowane są ze środków projektu PO KL Poddziałanie 4.1.2
„Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy”, w liczbie i wysokości wynikającej z Umowy między Uniwersytetem im. A.
Mickiewicza w Poznaniu, a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanej dalej
„Umową”. Wypłaty stypendiów motywacyjnych dokonuje Uczelnia w ratach na rachunek
bankowy wskazany przez stypendystów, w dniu ustalonym przez organy Uczelni.
10. Stypendium motywacyjne może być przyznane tylko studentom Wydziału Chemii UAM,
którzy zostali przyjęci po raz pierwszy na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia na
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kierunku zamawianym CHEMIA i nie są lub w latach poprzednich, nie byli studentami tego
kierunku oraz złożyli w tej kwestii odpowiednią deklarację.
11. Studentom, którzy po ukończeniu jednego kierunku (specjalności) studiów kontynuują
naukę na drugim kierunku (specjalności) studiów, stypendium motywacyjne nie przysługuje.
12. Studenci studiujący równocześnie na kilku kierunkach zamawianych (także w różnych
uczelniach), mogą otrzymać stypendium na jednym z kierunków, według własnego wyboru. O
dokonanym wyborze studenci informują w formie pisemnej Dziekana/-ów Wydziału/-ów
właściwego/-ych dla studiowanych kierunków. Studenci zobowiązani są do złożenia w tej
kwestii odpowiedniej deklaracji.
13. Stypendium motywacyjne przyznawane jest na pierwszym roku studiów w systemie
semestralnym, a na II i III roku w systemie rocznym. Okres pobierania stypendium
motywacyjnego, nie może przekraczać 9 miesięcy w danym roku akademickim.
14. Okres pobierania stypendium motywacyjnego przez studentów kończy się z chwilą
zakończenia projektu.
15. W semestrze zimowym pierwszego roku studiów, stypendium motywacyjne przyznawane
jest studentom, w oparciu o listę rankingową, tworzoną po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego zgodnie z pkt. IV.
16. Studentom pierwszego roku (semestr letni), drugiego i trzeciego roku studiów, stypendia
motywacyjne przysługują tylko za wyniki osiągnięte w czasie studiów odbywanych na
Wydziale Chemii UAM na kierunku zamawianym CHEMIA. Stypendium motywacyjne
przyznawane jest w oparciu o listę rankingową tworzoną zgodnie z pkt. V.
17. Otrzymanie stypendium motywacyjnego nie ogranicza praw studentów do ubiegania się o
przyznanie innych form pomocy materialnej.
18. Postanowień pkt 16, zdanie pierwsze, nie stosuje się jeżeli w czasie odbywania studiów na
kierunku zamawianym, studenci zostali skierowani przez Uczelnię na stypendium zagraniczne
(np. Erasmus) lub na inną uczelnię krajową, gdzie uzyskali oceny z egzaminów zaliczanych
zgodnie z programem nauczania i planem studiów na kierunku zamawianym.
19. Stypendia motywacyjne przyznaje Komisja Stypendialna ds. przyznawania Stypendiów
Motywacyjnych, powoływana przez Dziekana Wydziału Chemii UAM, zwana dalej Komisją,
w skład której wchodzą: Dziekan (lub pro-dziekan) Wydziału Chemii UAM, Kierownik
projektu PO KL (lub osoba wskazana przez kierownika projektu) oraz Koordynator projektu
PO KL (lub osoba wskazana przez Koordynatora projektu).
20. Komisja przygotowuje listę rankingową, wspólną dla wszystkich określonych Umową
specjalności kierunku zamawianego, a następnie według rankingu, ustala
jedną listę stypendystów dla danego roku studiów danej transzy.
21. Decyzja w sprawie przyznania stypendium motywacyjnego jest ogłaszana
studentowi indywidualnie. Studenci zobowiązani są odpowiedzieć w wyznaczonym terminie
na wezwanie Komisji Stypendialnej oraz zgłosić się w ustalonym terminie po odbiór decyzji, a
także dostarczyć wymagane przez Komisję Stypendialną dane (w szczególności poprawny
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numer konta bankowego, na które ma być przelane stypendium). Niedopełnienie tego
obowiązku w terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z pobierania stypendium.
22. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
23. Stypendia motywacyjne mogą być wypłacane maksymalnie do końca czerwca
2015 roku.
24. Stypendium motywacyjne może być przyznane studentom, którzy terminowo
zaliczyli wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów na danym roku (lub
semestrze zimowym – obowiązuje studentów pierwszego roku) oraz spełnili inne
wymogi zaliczenia roku (semestru) wyznaczone przez władze Wydziału Chemii UAM.
25. Studentom otrzymującym stypendium motywacyjne, którzy ukończyli studia przed
terminem określonym w planie studiów, stypendium wypłaca się za czas pozostały do
końca okresu, na który zostało przyznane, zgodnie z decyzją, o której mowa w pkt 21.

IV. Przyznawanie stypendiów motywacyjnych studentom pierwszego roku, w semestrze
zimowym
26. Na pierwszym roku studiów (semestr zimowy) stypendium motywacyjne przyznawane jest
w oparciu o wspólną listę rankingową tworzoną po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną Wydziału Chemii UAM w czasie
trwania rekrutacji, a następnie weryfikowaną przez Komisję Stypendialną ds. przyznawania
Stypendiów Motywacyjnych. O miejscach kandydatów na liście decyduje liczba punktów
przypisana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci zostają uszeregowani na liście w
kolejności od najwyższej do najniższej liczby otrzymanych punktów.
27. W przypadku otrzymania jednakowej liczby punktów przez kilka osób na tej samej pozycji,
o ich ostatecznej kolejności decyduje Komisja Stypendialna ds. przyznawania Stypendiów
Motywacyjnych.

V. Przyznawanie stypendiów motywacyjnych studentom pierwszego (semestr letni),
drugiego i trzeciego roku
28. Stypendia motywacyjne dla studentów pierwszego (semestr letni), drugiego i trzeciego roku
przyznawane są w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Komisję Stypendialną ds.
przyznawania Stypendiów Motywacyjnych według następujących zasad:
1/ Podstawą określenia pozycji studenta na liście rankingowej jest:
a/ dla studentów I roku (semestr letni) – średnia ocen wyliczona z wszystkich ocen uzyskanych
na Wydziale Chemii UAM z egzaminów objętych planem studiów w trakcie pierwszego
semestru (zimowego) pierwszego roku studiów,
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b/ dla studentów drugiego i trzeciego roku - roczna średnia ocen wyliczona z wszystkich ocen
uzyskanych, w poprzednim roku akademickim, na Wydziale Chemii UAM z egzaminów
objętych planem studiów;
c/ w dalszej kolejności uwzględnia się oceny uzyskane ze średniej ocen, uzyskanych zaliczeń
laboratoriów, seminariów oraz ćwiczeń rachunkowych.
2/ Tworzona jest jedna wspólna lista rankingowa dla wszystkich specjalności objętych
Umową.
3/ Studenci zostają uszeregowani na liście rankingowej w kolejności od najwyższej do
najniższej średniej ocen. Osoby z taką samą średnią ocen otrzymują taką samą pozycję na liście.
4/ W przypadku otrzymania jednakowej liczby punktów przez kilka osób na tej samej
pozycji, o ich ostatecznej kolejności decyduje Komisja Stypendialna ds. przyznawania
Stypendiów Motywacyjnych.

VI. Utrata prawa do stypendium
29. Student traci prawo do pobierania przyznanego stypendium motywacyjnego w
przypadku:
a/ skreślenia z listy studentów – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie,
b/ przeniesienia do innej uczelni – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie,
c/ w okresie przebywania na urlopie, albo w okresie innej przerwy w studiach – z
końcem miesiąca, w którym nastąpiło rozpoczęcie wskazanego okresu, do końca miesiąca, w
którym nastąpiło zakończenie wskazanego okresu,
d/ stwierdzenia przez Komisję ds. przyznawania Stypendiów Motywacyjnych, że
stypendium motywacyjne zostało przyznane na podstawie nieprawdziwych danych, podanych
przez studenta lub, że z innych przyczyn pobierane stypendium motywacyjne jest nienależne,
e/ niewywiązania się należycie z obowiązku uczęszczania na zajęcia prowadzone w
ramach projektu, na które zostali zakwalifikowani.
30. W przypadkach określonych w pkt. 21 oraz pkt. 29 Komisja Stypendialna ds. przyznawania
Stypendiów Motywacyjnych przyznaje stypendium kolejnym osobom na liście rankingowej,
do końca okresu, na który stypendium motywacyjne było przyznane osobie tracącej prawo do
jego pobierania ( pkt 21 oraz pkt 29 a/, b/, d/ i e/ ) lub na okres utraty prawa przez poprzednią
osobę ( pkt 29 c/ ).
31. Jeżeli student, pobierający stypendium motywacyjne, nie ukończy studiów w terminie
przewidzianym w planie studiów, Uczelnia może zażądać zwrotu wypłaconych świadczeń. Na
wniosek studenta Komisja ds. przyznawania Stypendiów Motywacyjnych może umorzyć
wypłacone świadczenia.
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VII. Postanowienia końcowe
32. Niniejszy Regulamin obowiązuje z chwilą jego ogłoszenia.
33. Sprawy dotyczące stypendiów motywacyjnych, nie ujęte w niniejszym regulaminie,
rozstrzyga Komisja ds. przyznawania Stypendiów Motywacyjnych.
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