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Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki, informatyki, chemii realizowanych  
w ramach projektu „Fotowolt - fizyka techniczna dla ekoinżyniera”,  
nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-181/12 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

1. Regulamin zajęć wyrównawczych realizowanych w ramach Projektu „Fotowolt – fizyka 
techniczna dla ekoinżyniera”, nr umowy UDA POKL.04.01.02-00-181/12, zwany dalej 
„Regulaminem", określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych  
z matematyki, fizyki, informatyki, chemii dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia,  
kształcących się na kierunku zamawianym Fizyka techniczna od roku akademickiego 2012/2013. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

 projekcie – należy przez to rozumieć realizowany przez Politechnikę Lubelską w okresie 
7.05.2012-31.12.2015 Projekt pn. „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”,  
nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 zajęciach wyrównawczych – należy przez to rozumieć fakultatywne zajęcia wyrównawcze  
z matematyki, fizyki, i informatyki (realizowane od I semestru), chemii (realizowane od II 
semestru), organizowane dla studentów I roku kierunku zamawianego Fizyka techniczna w celu 
wyrównania poziomu wiedzy z przedmiotów ścisłych 

 kierunek objęty projektem – należy przez to rozumieć kierunek zamawiany Fizyka techniczna, 
objęty projektem w ramach naboru na stacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 
2012/2013, 

 uczestniku zajęć – należy przez to rozumieć studenta kierunku Fizyka techniczna, objętego 
projektem, który spełnia wymogi określone w Regulaminie i Projekcie. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, 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. 

 
4. Okres realizacji Projektu (zgodnie z umową): 07.05.2012 r. – 31.12.2015 r. 

5. Zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu są prowadzone w wymiarze godzin zgodnym  
z umową o dofinansowanie Projektu, pod warunkiem zrekrutowania odpowiedniej liczby osób. 
Maksymalny wymiar godzinowy zajęć wyrównawczych, zgodnie z umową o dofinansowanie 
projektu, wynosi: 

a) matematyka – 15 godzin wykładu, 60 godz. ćwiczeń (2 grupy po 30 godz.) 

b) fizyka – 30 godz. wykładu, 120 godz. ćwiczeń (2 grupy po 60 godz.) 

c) chemia – 15 godz. wykładu, 60 godz. ćwiczeń (2 grupy po 30 godz.) 

d) informatyka – 30 godz. wykładu, 120 godz. ćwiczeń (2 grupy po 60 godz.) 
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6. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony indywidualnie dla poszczególnych zajęć  
w porozumieniu z Dziekanatem Wydziału Inżynierii Środowiska i Koordynatorem  
ds. organizacji zajęć wyrównawczych.  

7.  Liczba grup wykładowych i ćwiczeniowych jest uzależniona od zrekrutowanej liczby osób.  
Grupa wykładowa powinna wynosić  min. 15 osób, grupa ćwiczeniowa – min. 15 osób. 

Rozdział II Uczestnicy zajęć 

Uczestnikami zajęć wyrównawczych mogą być studenci I roku studiów, podejmujący studia 
stacjonarne  I stopnia na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w roku akademickim 2012/2013,  
w ramach projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”. 

 
Rozdział III Zasady rekrutacji 

1. Do celów rekrutacji powołuje się Komisję Rekrutacyjną, która dokonuje kwalifikacji na zajęcia 
wyrównawcze. W skład Komisji wchodzą: Kierownik projektu, Asystent Kierownika projektu, 
Koordynator ds. organizacji zajęć wyrównawczych. 

2. Prace Komisji Rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem oraz 
podpisaniem listy osób zakwalifikowanych. 

3. O terminie rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń oraz o wynikach rekrutacji informuje studentów 
Koordynator ds. organizacji zajęć wyrównawczych w ramach kierunku, zamieszczając informację na 
tablicy Dziekanatu oraz na stronie internetowej projektu. 

4. Liczba uczestników zajęć wyrównawczych jest określona w umowie o dofinansowanie Projektu  
i może być zwiększona decyzją komisji rekrutacyjnej, w przypadku dużego zainteresowania 
studentów danym typem zajęć, wynikającym z ilości złożonych wniosków,  
o ile jest możliwe zapewnienie odpowiednich warunków ich realizacji. 

5. Podstawą kwalifikacji studentów do udziału w zajęciach wyrównawczych z matematyki, fizyki, 
chemii i informatyki jest zgłoszenie chęci uczestnictwa u Koordynatora ds. organizacji zajęć 
wyrównawczych w ramach kierunku Fizyka techniczna, poprzez wypełnienie Wniosku  
o udział w zajęciach wyrównawczych – stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu,  
a następnie przystąpienie do testu kompetencji, określającego poziom wiedzy studenta  
w zakresie przedmiotów ścisłych tj. matematyki, fizyki, chemii, informatyki.  

6. Test kompetencji jest przeprowadzany przez nauczycieli akademickich na początku roku 
akademickiego, wśród osób, które zgłosiły  chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie wniosku o udział 
w zajęciach wyrównawczych. 

7. Na zajęcia wyrównawcze będą kwalifikowane osoby, które na teście kompetencji z danego 
przedmiotu osiągnęły wynik mniejszy, bądź równy 50% maksymalnej liczby punktów do zdobycia. 

Rozdział IV Realizacja zajęć wyrównawczych 

1. Udział w zajęciach wyrównawczych jest bezpłatny. 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych jest wypełnienie i podpisanie przez 
studenta: 
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1) kwestionariusza uczestnika projektu – zawierającego zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych 

2) deklaracji uczestnictwa w Projekcie 
 

3. Podanie przez uczestnika danych osobowych na potrzeby projektu jest obowiązkowe. Odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie. 

4. Uczestnik ma prawo do wglądu w podane dane osobowe i możliwość ich zmiany.  
W przypadku zmiany danych teleadresowych uczestnika projektu jest zobligowany powiadomić o tym 
fakcie Biuro Projektu, poprzez pisemne oświadczenie. 

5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do:  

 uczestnictwa w zajęciach zgodnie z planem, 
 potwierdzania uczestnictwa w każdych zajęciach własnoręcznym podpisem na liście 

obecności, 
 wypełniania ankiet ewaluacji i monitoringu projektu przeprowadzanych w ramach zajęć, 
 aktywnej współpracy z prowadzącym zajęcia. 

 
6. Obecność na zajęciach wyrównawczych w terminach określonych harmonogramem jest 
obowiązkowa. Dopuszczalna absencja wynosi 20% dla zajęć z danego przedmiotu. 

7. Rezygnacja studenta z zajęć wyrównawczych przed ich zakończeniem może być podstawą do 
odebrania studentowi prawa do Stypendium Motywacyjnego oraz dyskwalifikować  
z prawa do udziału w innych zajęciach dodatkowych w ramach projektu. 

Rozdział V Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika i Asystenta 
Kierownika Projektu, z mocą obowiązującą od 1.10.2012. 

3. Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w sprawach 
nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

 

 

Regulamin zatwierdził: 

 

 

……………………………………..    ……………………………………… 

          Kierownik projektu         Asystent kierownika projektu 
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Załącznik nr 1 Wniosek o udział w zajęciach wyrównawczych 

POLITECHNIKA LUBELSKA 
 

WNIOSEK O UDZIAŁ W  ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH  
 

Numer albumu Rok akademicki PESEL 

 2012/2013  

Nazwisko i imię studenta  

Adres zameldowania  

E-mail/ telefon kontaktowy  

Wydział Inżynierii Środowiska 

Kierunek Fizyka techniczna 

Zajęcia wyrównawcze 

*zakreślić właściwe 

  matematyka  
  fizyka 
  chemia  
  informatyka 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997  
o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 
W przypadku zmiany danych osobowych zawartych we wniosku, w szczególności adresu i numeru 
konta, zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji w formie pisemnej, pod rygorem utraty prawa do 
stypendium. 

……………………………………………….. 

       data i podpis studenta 

W przypadku zakwalifikowania na zajęcia, zobowiązuję się do 80% uczestnictwa w zajęciach. 
W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji lub absencji powyżej 20% zajęć, zobowiązuję się do 
pokrycia całości kosztów uczestnictwa w zajęciach. 

     
 ……………………………………………….. 

       data i podpis studenta 

 

 

Data i podpis Koordynatora ds. organizacji zajęć wyrównawczych……………………………… 
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Adnotacje Komisji Rekrutacyjnej: 

 

 

Data      Podpis przewodniczącego Komisji 

 

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

 

 


