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Zadanie 2 – Zajęcia wyrównawcze z matematyki

REGULAMIN
zajęć wyrównawczych z Matematyki
dla studentów i studentek studiów I stopnia kierunku zamawianego Informatyka

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb uczestnictwa w zajęciach
wyrównawczych z matematyki na kierunku zamawianym Informatyka na Wydziale Matematyki i
Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajęcia wyrównawcze prowadzone są
w ramach projektu nr POKL.04.01.02-00-054/12 pt. „Studiuj informatykę na UWM”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
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.

§2
1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki przeznaczone są dla studentów i studentek rozpoczynających
studia stacjonarne na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM
w Olsztynie w roku 2012/13, objętych projektem nr POKL.04.01.02-00-054/12 pt. „Studiuj
informatykę na UWM”.
2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki prowadzone są w celu wyrównania poziomu wiedzy
z matematyki posiadanej przez studentów i studentki rozpoczynających studia na kierunku
zamawianym Informatyka. Liczbę osób objętych tą formą wsparcia oraz ilość godzin zajęć określa
umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Ministrem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Biuro Projektu: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Projekt „Studiuj Informatykę na UWM”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadanie 2 – Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Rozdział II
Warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych
§3
1. Uczestnikami zajęć wyrównawczych mogą być studenci/-tki kierunku zamawianego w ramach naboru na
rok akademicki 2012/13, którzy zadeklarowali chęć udziału w Projekcie.
2. Uczestnicy kierowani są na zajęcia wyrównawcze przez Kierownika Projektu, na podstawie pozycji na
liście rankingowej, sporządzonej na podstawie liczby punktów uzyskanej na egzaminie maturalnym
z przedmiotu matematyka.
3. Lista rankingowa sporządzana jest następująco:
 w pierwszej kolejności pod uwagę brany jest lepszy z wyników:
i. liczba punktów z matury podstawowej lub
ii. liczba punktów z matury rozszerzonej mnożona razy dwa.
 jeżeli powyższe kryterium nie rozstrzyga pod uwagę brana jest suma punktów z matury
podstawowej i rozszerzonej.
 jeżeli dwa powyższe kryteria nie rozstrzygają pod uwagę brany jest wynik rekrutacji
ogólnouczelnianej.
4. Na zajęcia kierowanych jest 100 pierwszych osób z listy posortowanej w kolejności rosnącej.
5. W szczególnych przypadkach Kierownik Projektu ma prawo zwolnić studenta/-tkę z uczestnictwa
w zajęciach wyrównawczych, wówczas na jego/jej miejsce kierowana jest kolejna osoba z listy
rankingowej.
6. Udział Uczestników w programie zajęć wyrównawczych jest bezpłatny.
7. Uczestnik zajęć wyrównawczych zobowiązany jest do:
a. aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z harmonogramem,
b. każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na liście obecności własnoręcznym podpisem,
c. wypełniania ankiet ewaluacji i monitoringu Projektu,
d. wypełniania testów sprawdzających poziom wiedzy z zakresu materiału objętego programem zajęć
wyrównawczych.
8. Uczestnik zajęć wyrównawczych zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć objętych
programem (procent liczony według kryterium czasu zajęć).
9. Istnieje możliwość usprawiedliwiania nieobecności. Dowód dokumentujący przyczynę nieobecności
należy przedstawić prowadzącemu zajęcia. W sprawach spornych decyzję o uznaniu bądź nieuznaniu
przedstawionego dowodu podejmuje Kierownik Projektu.
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10. W przypadku nieobecności na więcej niż 20% zajęć objętych programem, Uczestnik ma obowiązek
odpracować te nieobecności w innym terminie lub na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia.
11. Zaliczenie zajęć wyrównawczych odbywa się na podstawie obecności.
12. W przypadku niezaliczenia zajęć przez BO kierownik projektu ma prawo podjąć decyzję o skreśleniu
z listy osób będących uczestnikami Projektu.
13. Beneficjent Ostateczny traci prawo do uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych w przypadku skreślenia
jego/jej z „listy studentów”.
14. Rezygnacja przez BO z zajęć wyrównawczych przed ich zakończeniem może być podstawą dochodzenia
wobec niego odpowiednich roszczeń finansowych ze strony Uniwersytetu.

Rozdział III
Postanowienia końcowe
§4
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres realizacji zajęć
wyrównawczych.
2. W uzasadnionych przypadkach Uniwersytet zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. O zmianie Regulaminu BO zostaną powiadomieni.
4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, na tablicy ogłoszeń Projektu oraz na stronie
internetowej Projektu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu w porozumieniu
z Dziekanem Wydziału.
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