Załącznik do Uchwały Nr 243/27/2019
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 lutego 2019 r.

Regulamin
przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc
w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
§ 1.
Przepis ogólny
1.

Bezpłatna

nauka

na

studiach w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych,

fundowana przez tę uczelnię, zwana dalej „bezpłatnymi miejscami” przyznawana jest trzem
osobom imiennie wskazanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego spośród osób, które
wyrażą chęć studiowania na tej uczelni na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
Informatyka lub Zarządzanie Informacją i spełnią określone w § 2 kryteria.
2.

Bezpłatne miejsca dla osób, o których mowa w ust. 1, rozpoczynających naukę w nadchodzącym
roku akademickim, zostaną przyznane w terminie do 31 lipca danego roku.
§ 2.
Kryteria ubiegania się o bezpłatne miejsca

1. O bezpłatne miejsca ubiegać się mogą osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1)

ukończyły szkołę ponadgimnazjalną i mieszkają na terenie Województwa Mazowieckiego;

2)

aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;

3)

ukończyły szkołę ponadgimnazjalną z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz
średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie
niższą niż 4,3;

4)

pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140 % miesięcznego
minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. W przypadku, gdy mniej niż trzech kandydatów spełni kryteria, o których mowa w ust.1 można
odstąpić od stosowania kryteriów o których mowa w ust. 1 pkt 3 i pkt 4.
3. Spośród nadesłanych wniosków preferowane będą osoby spełniające powyższe kryteria, ale
wychowujące się w rodzinach zastępczych, wielodzietnych lub niepełnych.
§ 3.
Tryb przyznawania bezpłatnych miejsc
1.

Departament

Edukacji

Publicznej

i

Sportu

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Mazowieckiego w Warszawie, zwany dalej „Departamentem”, rozsyła informacje o bezpłatnych
miejscach do wydziałów edukacji starostw powiatowych na terenie Województwa Mazowieckiego
oraz przeprowadza kampanię informacyjną.
2.

Osoby ubiegające się o bezpłatne miejsce, przesyłają do Departamentu w terminie do 30 czerwca,
roku w którym ogłoszony jest nabór, następujące dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu wraz z:
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a) oświadczeniem dotyczącym ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym,

ilości

osób

uzyskujących

dochody

oraz

średnim

dochodzie

brutto

przypadającym na jednego członka rodziny za I kwartał br.,
b) oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem,
c) klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
2) wykaz ocen uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę
lub kserokopię świadectwa dojrzałości;
3.

Nadesłane dokumenty ocenianie są pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję
powołaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

4.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wiarygodności i rzetelności złożonych
oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit a, zastrzega się prawo do wystąpienia o dostarczenie
dokumentów potwierdzających podane w oświadczeniu informacje (np. zaświadczenia o
zarobkach osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, zaświadczenia z Urzędu
Pracy, zaświadczenia z Urzędu Gminy, dokumenty potwierdzające dochód z prowadzonej
działalności gospodarczej, itp. w zależności od rodzaju uzyskiwanego dochodu).

5.

W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 4 odstępuje się od
rozpatrywania wniosku danego kandydata.

6.

Rzetelność złożonych oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit a może być również
weryfikowana w trakcie trwania pierwszego roku studiów wybranego kandydata. W przypadku
stwierdzenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym decyzja o przyznaniu bezpłatnego
miejsca zostanie cofnięta.

7.

Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonuje wyboru spośród kandydatów do otrzymania
bezpłatnego miejsca na podstawie rekomendacji komisji, o której mowa w ust. 3 i przedstawia
wyniki naboru Rektorowi Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

8.

Wybrany kandydat otrzymuje pisemną informację o otrzymaniu bezpłatnego miejsca. W przypadku
rezygnacji kandydata z podjęcia nauki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w
ramach bezpłatnych miejsc, wybrana osoba informuje niezwłocznie o tym fakcie Departament
Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie.

9.

Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przyznaje bezpłatne miejsca
kandydatom, którzy spełnią warunki wewnętrznej rekrutacji prowadzonej przez uczelnię.

§ 4.
Ustalenia dodatkowe
1.

W przypadku, gdy wybrany kandydat w roku poprzednim:
1)

nie podjął nauki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych lub

2)

przerwał naukę w trakcie pierwszego roku studiów lub

3)

nie zaliczył pierwszego roku studiów;

Zarząd Województwa Mazowieckiego ma prawo do wyboru dodatkowego kandydata na to miejsce
w aktualnym naborze.
2. Studentom, którzy rozpoczęli studia I stopnia w ramach bezpłatnych miejsc w roku akademickim
2013/2014 i latach następnych, Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
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przyznaje bezpłatne miejsca na studiach II stopnia, pod warunkiem, że ukończą studia I stopnia z
wynikiem co najmniej dobrym.
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