Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych dotyczące
stypendium Rektora dla studentów z tytułu wyróżniających się wyników w nauce
Wydziału Nauk Biologicznych

sporządzone na podstawie § 25 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu
Wrocławskiego, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 r., zwanego dalej Regulaminem, obowiązujące od roku
akademickiego 2019/2020
§1
O stypendium Rektora z tytułu wyróżniających się wyników w nauce (średniej ocen) może ubiegać
się student Wydziału Nauk Biologicznych, będący na studiach pierwszego i drugiego stopnia, który
spełnił łącznie poniższe warunki:
1. zaliczył bezwarunkowo poprzedni rok studiów zgodnie z „Regulaminem studiów w
Uniwersytecie

Wrocławskim”,

w

terminie

do

ostatniego

dnia

sesji

egzaminacyjnej

(poprawkowej) określonej w komunikacie Rektora na dany rok akademicki - decyduje data
ostatniego wpisu,
2. uzyskał za poprzedni rok studiów minimalną średnią ocen:
za I rok studiów pierwszego stopnia – 4.30
za II rok studiów pierwszego stopnia – 4.40
za III rok studiów pierwszego stopnia – 4.50
za I rok studiów drugiego stopnia – 4.60
Średnia ocen to średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych w poprzednim roku
studiów z zaliczeń i egzaminów, w tym z języka obcego oraz wychowania fizycznego, za
wyjątkiem

oceny

z

pracy

licencjackiej

oraz

oceny

z

egzaminu

licencjackiego.

Średnią ocen oblicza się zaokrąglając ją do dwóch miejsc po przecinku, z zastosowaniem
ogólnych zasad zaokrąglania, tj. odrzucenie cyfry 5, 6, 7, 8 lub 9 powoduje zwiększenie
liczby zachowanej o 1.
3. nie był powtórnie wpisany na rok studiów, za który ubiega się o przyznanie stypendium
Rektora (ponowny wpis nie dotyczy urlopu dziekańskiego, o którym mowa w Regulaminie
studiów w Uniwersytecie Wrocławskim).

§2
Stypendium Rektora z tytułu wyróżniających się wyników w nauce (średniej ocen) może otrzymać
student Wydziału Nauk Biologicznych, będący na studiach pierwszego i drugiego stopnia, który
spełnił łącznie poniższe warunki:
1. spełnił warunki określone w § 1 niniejszych zasad,
2. złożył w dziekanacie wniosek o przyznanie stypendium Rektora wraz z wymaganymi
dokumentami, po uprzedniej rejestracji na platformie USOSweb, w terminie do dnia 5-go
października danego roku, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 Regulaminu tj. Prodziekan Wydziału
ds. ogólnych może uwzględnić wniosek złożony po terminie, lub który zaliczył semestr po
terminie, jeżeli wniosek został złożony po terminie umożliwiającym Prodziekanowi
przekazanie Prorektorowi ds. studenckich propozycji list rankingowych w odpowiednim
terminie.
3. znalazł się na liście rankingowej obejmującej 7.5 % studentów z najwyższą średnią ocen.
Listy rankingowe ustalane są dla każdego kierunku studiów, odrębnie na studiach
pierwszego

i

drugiego

stopnia,

odrębnie

na

każdym

roku

studiów.

Za 100% studentów, z których wylicza się liczbę studentów każdego kierunku, roku
studiów, przyjmuje się liczbę wszystkich studentów, którzy zostali wpisani na bieżący rok
akademicki, z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia. W
przypadku, gdy obliczone 7,5% liczby studentów każdego kierunku studiów nie jest liczbą
całkowitą – stosuje się ogólne zasady zaokrąglania, tj. odrzucenie cyfry 5, 6, 7, 8 lub 9
powoduje zwiększenie liczby zachowanej o 1. W przypadku, gdy 1% liczby studentów
danego kierunku studiów jest mniejszy niż 0,5 – stypendium Rektora może być przyznane
jednemu studentowi. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajduje się
więcej studentów z taką samą średnią ocen, na liście tej umieszcza się wszystkich tych
studentów – nawet jeżeli tak uzupełniona lista obejmowałaby więcej niż 7,5% najlepszych
studentów, z zastrzeżeniem § 29 ust. 8 Regulaminu tj. w przypadku, gdy łączna liczba
studentów

na

poszczególnych

propozycjach

list

rankingowych

(łącznie

z

tytułu

wyróżniających wyników w nauce oraz osiągnięć naukowych lub artystycznych oraz
sportowych) przekracza 10% liczby studentów danego kierunku studiów, Prodziekan ds.
ogólnych dokonuje korekty list według własnego wyboru.
§3
Stypendium Rektora przyznaje Prorektor do spraw studenckich, na podstawie propozycji
list rankingowych sporządzonych przez Prodziekana ds. ogólnych.
§4
Propozycje list rankingowych Prodziekan ds. ogólnych podaje do wiadomości studentów w
terminie 3 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
propozycji list rankingowych, studenci są zobowiązani sprawdzić, czy zostali umieszczeni na
liście i czy obliczona dla nich średnia ocen jest prawidłowa a stwierdzone rozbieżności

wyjaśnić w dziekanacie. Lista studentów, którym Prorektor ds. studenckich przyznał
stypendia, powinna być ogłoszona najpóźniej do dnia 15 listopada
§5
W sprawach nieuregulowanych ww. zasadami, stosuje się przepisy Regulaminu.

Wrocław, dnia 01.07.2019 r.

Zatwierdzam:
Prodziekan ds. ogólnych
prof. dr hab. Magorzata Daczewska

………………………………………………………..
Przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
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