Załącznik do zarządzenia nr 62 Rektora UJ z 22 czerwca 2020 r.

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Franciszka Mertensa
Fundusz Stypendialny im. Franciszka Mertensa, zwany dalej „Funduszem”, tworzy się dla
upamiętnienia osoby wybitnego matematyka Franciszka Mertensa, wychowanka i doktora
Uniwersytetu w Berlinie, przez dziewiętnaście lat profesora i kierownika Katedry Matematyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego, następnie rektora politechniki w Grazu oraz profesora Uniwersytetu
Wiedeńskiego, członka akademii naukowych w Berlinie, Getyndze, Krakowie, Pradze
i Wiedniu, którego osoba i losy symbolizują związki matematyki krakowskiej z czołowymi
ośrodkami matematycznymi w Europie.
§1
Celem Funduszu jest wsparcie wyróżniających się absolwentów zagranicznych szkół średnich,
którzy podejmą studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zwanym dalej „Wydziałem”, poprzez przyznawanie im stypendiów za wybitne wyniki w nauce.
§2
Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów są ewidencjonowane na odrębnym koncie
księgowym „własne fundusze stypendialne” i pochodzą z odpisu w ciężar kosztów działalności
w zakresie kształcenia i działalności naukowej.
§3
1. O stypendium z Funduszu mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące
warunki:
1) ukończyły nie dawniej niż 5 lat przed ogłoszeniem konkursu szkołę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wliczając w to szkoły podległe władzom RP a znajdujące się
poza jej terytorium, i legitymują się świadectwem wydanym przez szkołę albo innym
dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się
o przyjęcie na studia, lub są w chwili ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły;
2) są finalistami krajowej – w znaczeniu kraju innego niż Rzeczypospolita Polska,
w którym kandydat uczęszczał do szkoły średniej – olimpiady matematycznej
lub informatycznej albo uczestnikami jednej z następujących olimpiad
międzynarodowych: matematycznej (IMO), informatycznej (IOI), astronomicznej
(IAO), fizycznej (IPhO) lub lingwistycznej (IOL), albo uczestniczkami Europejskiej
Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO).
2. Wysokość stypendium określa corocznie Dziekan Wydziału, z tym zastrzeżeniem,
że maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 2 000 zł miesięcznie.
Stypendium przyznawane jest na cały okres odbywania na Wydziale studiów pierwszego
stopnia i bezpośrednio po nich następujących studiów drugiego stopnia (łącznie na pięć lat)
i wypłacane jest w równych kwotach przez dziesięć miesięcy w roku w okresie
od października do lipca.
3. Stypendysta zobowiązany jest wskazać do wypłaty stypendium rachunek bankowy
prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Warunkiem wypłaty stypendium jest podjęcie studiów na Wydziale nie później niż w ciągu
dwóch lat od przyznania stypendium oraz posiadanie statusu studenta.

5. Stypendyście oprócz stypendium, o którym mowa w ust. 2, przysługują dodatkowe korzyści
określone w załączniku do Regulaminu Funduszu.
§4
1. Stypendia przyznawane są raz w roku przez Dziekana Wydziału w drodze konkursu.
2. Konkurs przeprowadza Komisja powoływana przez Dziekana Wydziału na dwuletnią
kadencję w składzie: czterech pracowników Wydziału oraz jeden przedstawiciel studentów
Wydziału.
3. W każdej edycji konkursu może być przyznane nie więcej niż dziesięć stypendiów, przy
czym w danej edycji konkursu może nie zostać przyznane żadne stypendium.
§5
1. Informację o ogłoszeniu konkursu o stypendium w ramach Funduszu oraz o zasadach jego
przyznawania podaje się na stronie internetowej Wydziału w terminie do dnia 1 maja.
2. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonywać w terminie do dnia 15 czerwca
danego roku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału.
3. Uczestnik konkursu przekazuje za pośrednictwem formularza, o którym mowa w ust. 2,
niezbędne dane osobowe (imię, nazwisko, numer i serię paszportu lub innego dokumentu
identyfikacyjnego, numer telefonu oraz adres e-mail). Przetwarzanie ww. danych
osobowych przez Uniwersytet Jagielloński w konkursie odbywa się zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.) w zakresie
niezbędnym dla celów przeprowadzenia konkursu oraz rekrutacji na studia na UJ.
4. Do formularza, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:
1) list motywacyjny zawierający w szczególności życiorys i opis najważniejszych
osiągnięć oraz zainteresowań naukowych kandydata;
2) skany dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1, oraz dokumentów potwierdzających uzyskanie osiągnięć, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 2.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów:
1) w pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów przesłanych przez
uczestników konkursu;
2) w drugim etapie Komisja przeprowadza rozmowy z zakwalifikowanymi do tego etapu
uczestnikami konkursu.
6. W trakcie pierwszego etapu konkursu Komisja dokonuje oceny osiągnięć uczestników
konkursu i kwalifikuje do drugiego etapu maksymalnie dwunastu najwyżej ocenionych
uczestników konkursu. Komisja może również postanowić o zakończeniu konkursu bez
rozstrzygnięcia.
7. Oceniając osiągnięcia uczestników konkursu, Komisja stosuje następujące kryteria:
1) osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 1 – waga 80%;
ocena w skali od 0 do 10 punktów;
2) pozostałe osiągnięcia oraz inna aktywność uczestnika konkursu w zakresie nauk
matematycznych – waga 20%; ocena w skali od 0 do 10 punktów.
8. Listę uczestników zakwalifikowanych przez Komisję do drugiego etapu konkursu ogłasza
się na stronie internetowej Wydziału.

9. Drugi etap konkursu obejmuje przeprowadzenie, bezpośrednio lub za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość rejestrujących obraz i dźwięk, rozmowy
sprawdzającej poziom wiedzy kandydata w zakresie nauk matematycznych. O terminie
rozmowy wyznaczonym przez Komisję uczestnik zostaje poinformowany pocztą
elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail co najmniej 7 dni przed terminem
rozmowy.
10. Ustalając wyniki konkursu, Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) wynik pierwszego etapu konkursu – waga 80%; ocena w skali od 0 do 10 punktów;
2) wynik drugiego etapu konkursu – waga 20%; ocena w skali od 0 do 10 punktów.
11. Po ustaleniu wyników konkursu Komisja przedstawia Dziekanowi Wydziału propozycję
w zakresie przyznania stypendium, zaś Dziekan ostatecznie rozstrzyga o wynikach
Konkursu.
12. Listę stypendystów – laureatów konkursu ogłasza się na stronie internetowej Wydziału
nie później niż do dnia 1 lipca danego roku.
§6
1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium oraz zobowiązany jest do zwrotu
wypłaconego już stypendium w całości w przypadku ujawnienia okoliczności
wykluczających prawo do jego otrzymania, w szczególności braku spełnienia warunków
określonych w § 3 ust. 1.
2. Stypendysta traci prawo do dalszego otrzymywania stypendium w przypadku:
1) skreślenia z listy studentów kierunku prowadzonego przez Wydział, na który został
przyjęty w związku z przyznanym stypendium;
2) rezygnacji ze studiów;
3) przeniesienia do innej uczelni.
3. Stypendysta może utracić prawo do dalszego otrzymywania stypendium w przypadku:
1) braku zaliczenia przedmiotów realizowanych według indywidualnej organizacji
studiów;
2) powtarzania roku;
3) wpisania warunkowego na następny rok studiów.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 rozstrzygnięcie podejmuje Dziekan Wydziału.
5. W przypadku skorzystania przez stypendystę z urlopu od zajęć wypłata stypendium zostaje
wstrzymana do czasu zgłoszenia się studenta do wpisu na kolejny rok studiów.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału może zadecydować
o wypłacaniu stypendium, mimo korzystania przez stypendystę z urlopu od zajęć.
§7
Otrzymywanie stypendium nie wyklucza pobierania przez stypendystę innych świadczeń
stypendialnych przysługujących studentom UJ.
§8
W wyjątkowych przypadkach Dziekan Wydziału może przedłużyć terminy przewidziane
w niniejszym regulaminie.

§9
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński
informuje, że:
1) administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ;
2) Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24,
31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail:
iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00;
3) podane przez uczestnika dane osobowe w formularzu zgłoszenia do konkursu
przetwarzane będą:
a) w przypadku wszystkich uczestników konkursu – w celu organizacji,
przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia jego wyników na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, tj. w związku z akceptacją Regulaminu,
b) w przypadku uczestników konkursu będących stypendystami konkursu – w celu
wykonania obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych
osobowych, w tym przede wszystkim obowiązków wynikających z obsługi
stypendium na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
4) podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne
do wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości udziału w konkursie. W przypadku uczestników, o których mowa
w pkt 3 lit. b, podanie danych osobowych stanowi obowiązek prawny, a ich niepodanie
uniemożliwi wypłatę stypendium;
5) dane osobowe uczestników konkursu, o których mowa w pkt 3 lit. b, zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Matematyki i Informatyki UJ;
6) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich (poza
Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych;
7) dane osobowe uczestników konkursu, o których mowa w pkt 3 lit. a, będą przetwarzane
do czasu rozstrzygnięcia konkursu i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu,
a następnie do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z udziału
w konkursie;
8) dane osobowe uczestników, o których mowa w pkt 3 lit. b, będą przetwarzane przez
okres przewidziany przepisami podatkowymi, a następnie w celach archiwalnych
zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
9) każdy uczestnik konkursu posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu
danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia
danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest
konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach
określonych w RODO;
10) dane osobowe każdego uczestnika konkursu nie będą przedmiotem automatycznego
podejmowania decyzji ani profilowania;
11) każdy uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO.

Załącznik do Regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Franciszka Mertensa

Dodatkowe korzyści przysługujące stypendyście Funduszu:
1) uzyskanie maksymalnego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na stacjonarne studia
pierwszego i drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku prowadzonym przez
Wydział;
2) uzyskanie informacji o dalszym trybie rekrutacji; dopełnienie przez uprawnionego
laureata wszystkich procedur i warunków określonych w zasadach naboru na studia
na Uniwersytecie Jagiellońskim stanowić będzie warunek przyjęcia na studia
i otrzymania stypendium;
3) możliwość udziału w kursie języka polskiego w pierwszym semestrze studiów (poziom
kursu oraz liczbę godzin określi Dziekan Wydziału odpowiednio do potrzeb
stypendysty);
4) gwarantowane miejsce w domu studenckim UJ, które stypendysta będzie opłacać
z własnych środków;
5) przydzielenie przez cały okres studiów opiekuna naukowego wybranego przez
Dziekana Wydziału spośród pracowników Wydziału; do zmiany opiekuna będzie mogło
dojść w dowolnym momencie studiów na wniosek Dziekana Wydziału lub na wniosek
stypendysty za zgodą Dziekana Wydziału;
6) możliwość studiowania według indywidualnego toku studiów ustalanego przez
opiekuna i zatwierdzanego przez Dziekana Wydziału; w miarę możliwości włączanie
stypendysty do prac naukowych prowadzonych na Wydziale;
7) nieponoszenie opłat za kształcenie.

