Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla
studentów studiów I stopnia na priorytetowych
kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie
strategicznym Inicjatywa Doskonałości
w Uniwersytecie Jagiellońskim
w roku akademickim 2020/2021
W związku z umową nr IDUB nr 06/IDUB/2019/94 z dnia 16 grudnia 2019 r.,
do której zawarto aneks nr 1 z dnia 28 kwietnia 2020 r., oraz art. 376 i art. 387
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.
Dz.U. 2020, poz. 85 z późn. zm.) ustala się niniejszy Regulamin przyznawania
stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów I stopnia na priorytetowych
kierunkach studiów w ramach POB SciMat w programie strategicznym
Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim
2020/2021.

I.

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

UJ – Uniwersytet Jagielloński.
ID.UJ – program Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie
Jagiellońskim.
POB SciMat – Priorytetowy Obszar Badawczy SciMat określony
we wniosku Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie „Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
Kierunek priorytetowy – każdy z niżej wymienionych kierunków
studiów pierwszego stopnia:
i.
Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia (ZMiN)
ii.
Fizyka
iii.
Fizyka dla Firm
iv.
Biofizyka
v.
Chemia
vi.
Chemia Medyczna
vii.
Chemia Zrównoważonego Rozwoju
viii.
Ochrona Środowiska
ix.
Matematyka
x.
Matematyka Komputerowa
xi.
Informatyka
xii.
Informatyka Analityczna,
realizowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej, Wydziale Chemii oraz Wydziale Matematyki i Informatyki
UJ, zwanych dalej łącznie „Wydziałami”, a osobno „Wydziałem”.
Stypendium motywacyjne – stypendium dla studentów studiów I
stopnia przyznawane w ramach POB SciMat na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
Student – polski albo zagraniczny student studiów I stopnia kierunku
priorytetowego w UJ.
Program stypendialny – działanie w ramach POB SciMat, polegające
na przyznawaniu i wypłacaniu studentom stypendiów motywacyjnych,
zgodnie z niniejszym Regulaminem.
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II.
1.

2.

3.

4.

5.

Zasady ogólne
Program stypendialny zorganizowany jest w Uniwersytecie
Jagiellońskim dla studentów kierunków priorytetowych związanych
z POB SciMat i dotyczy okresu od kwietnia 2021 r. do czerwca 2025 r.
Program stypendialny, w rozumieniu zarówno liczby, jak i wysokości
stypendiów motywacyjnych, jest ustalany indywidualnie na dany rok
akademicki, do końca września danego roku kalendarzowego. Wypłaty
stypendiów motywacyjnych są realizowane wyłącznie ze środków POB
SciMat w ramach ID.UJ. W roku akademickim 2020/2021 planowane
są następujące liczby stypendiów motywacyjnych dla studentów
studiów I stopnia:
i.
ZMiN – I rok = 20, II rok = 0, III rok = 0
ii.
Fizyka – I rok = 10, II rok = 0, III rok = 0
iii.
Fizyka dla Firm – I rok = 10, II rok = 0, III rok = 0
iv.
Biofizyka – I rok = 10, II rok = 0, III rok = 0
v.
Chemia – I rok = 16, II rok = 0, III rok = 0
vi.
Chemia Medyczna – I rok = 10, II rok = 0, III rok = 0
vii.
Chemia Zrównoważonego Rozwoju – I rok = 4, II rok =
0, III rok = 0
viii.
Ochrona Środowiska – I rok = 0, II rok = 0, III rok = 0
ix.
Matematyka – I rok = 2, II rok = 0, III rok = 0
x.
Matematyka Komputerowa – I rok = 1, II rok = 0, III rok
=0
xi.
Informatyka – I rok = 2, II rok = 0, III rok = 0
xii.
Informatyka Analityczna – I rok = 2, II rok = 0, III rok =
0.
Na
poszczególnych
kierunkach
priorytetowych
stypendium
motywacyjne może zostać przyznane maksymalnie połowie studentów
studiujących na danym roku na danym kierunku priorytetowym. Jeśli
liczba studentów kierunku priorytetowego na danym roku studiów jest
mniejsza niż podwojona liczba stypendiów podanych w ust. 1, to liczba
przyznanych stypendiów motywacyjnych ulegnie redukcji tak, aby
spełnić ten warunek.
Ustala się, iż na danym Wydziale maksymalna liczba stypendiów dla
cudzoziemców, przyznawanych na I roku studiów, stanowi nie mniej
niż odsetek cudzoziemców studiujących na priorytetowych kierunkach
studiów na tym Wydziale ustalony na dzień zakończenia rejestracji
wniosków stypendialnych, pomnożony przez łączną liczbę
przyznawanych stypendiów motywacyjnych na tym Wydziale,
uwzględniającą punkty II.1 i II.2. Obliczoną liczbę stypendiów dla
cudzoziemców zaokrąglą się w górę do liczby całkowitej.
Do programu stypendialnego studenci, zaangażowani bądź
wykazujący chęć zaangażowania w prowadzenie badań naukowych
i działalność na rzecz POB SciMat, są kwalifikowani na podstawie
wyników w nauce zgodnie z procedurą opisaną w pkt. IV.
Stypendium motywacyjne w roku akademickim 2020/2021 wypłacane
jest przez okres 3 miesięcy, tj. od kwietnia 2021 r. do czerwca 2021 r.,
w miesięcznych transzach w wysokości 3000 PLN, pod warunkiem
wypełnienia przez studenta obowiązków wynikających z pkt. V ust. 1-2.
Stypendium nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega
natomiast składkom na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 6
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ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych i składce na ubezpieczenie zdrowotne1 oraz
składce na Fundusz Pracy. Powyższa kwota stypendium ulegnie
zatem zmniejszeniu o wysokość ww. należności publicznoprawnych:
składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz
składki zdrowotnej.
W przypadku niewypełnienia przez studenta obowiązków wynikających
z pkt. V ust. 1 i 2, wypłata stypendium motywacyjnego ustaje,
poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student
utracił prawo do stypendium motywacyjnego. W takim przypadku
stypendium motywacyjne przysługuje pierwszej osobie z listy
rezerwowej, jak opisano w pkt. IV ust. 8-10.
Za całość spraw związanych ze stypendiami motywacyjnymi
odpowiedzialni są Koordynator POB SciMat oraz upoważnieni przez
niego członkowie Zespołu Wykonawczego POB SciMat.
Przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów celem uzyskania stypendium
motywacyjnego zajmują się osoby wyznaczone przez Prodziekanów
ds. dydaktyki Wydziałów.

6.

7.

8.

III.
1.

2.

3.

4.

Rekrutacja studentów do programu stypendialnego
Rekrutację do programu stypendialnego na danym Wydziale
przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Koordynatora
POB SciMat lub upoważnionego członka Zespołu Wykonawczego
POB SciMat, w porozumieniu z Prodziekanem d/s dydaktyki
właściwego Wydziału i Samorządem Studentów. Komisja liczy 7 osób
i w jej skład wchodzą: Koordynator POB SciMat, członek Zespołu
Wykonawczego POB SciMat, jeden przedstawiciel Zespołu
Sterującego POB SciMat, dwaj przedstawiciele Wydziału i dwaj
przedstawiciele studentów.
Komisja Rekrutacyjna ogłasza terminy naboru i wzory wniosków
do programu stypendialnego. Terminy i wzory wniosków zostaną
podane do publicznej wiadomości przez opublikowanie na stronach
internetowych POB SciMat, odpowiednich stronach Wydziałów oraz
przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń studenckich w budynkach
Wydziałów uczestniczących w POB SciMat.
Od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do
Komisji Odwoławczej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy
studentów, którym przyznano stypendium motywacyjne. Komisję
Odwoławczą powołuje Koordynator POB lub upoważniony członek
Zespołu
Wykonawczego
POB
SciMat,
w
porozumieniu
z Prodziekanem d/s dydaktyki właściwego Wydziału i Samorządem
Studentów. Komisja liczy 7 osób i w jej skład wchodzą: trzej
przedstawiciele Wydziału i trzej przedstawiciele studentów oraz
Prodziekan d/s dydaktyki właściwego Wydziału.
Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie i w ciągu 7 dni powiadamia
odwołującego się studenta o swoim rozstrzygnięciu. Od rozstrzygnięć
Komisji Odwoławczej odwołanie nie przysługuje.

1

O ile student nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – art. 66
ust. 1 pkt 24a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
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IV.
1.

2.

3.

4.

5.

Procedura wyłaniania studentów do programu stypendialnego
Nabór do programu stypendialnego odbywa się na zasadzie
dobrowolnych, pisemnych zgłoszeń studentów według ogłoszonego
wzoru.
Stypendia przyznaje się studentom zaangażowanym bądź
wykazującym chęć zaangażowania w prowadzenie badań naukowych
i działalność na rzecz POB SciMat, według kolejności na liście
rankingowej, sporządzanej osobno dla każdego roku danego kierunku
priorytetowego związanego z POB SciMat. Sposób tworzenia list
rankingowych dla studentów I roku rozpoczynających studia jest
identyczny jak podczas rekrutacji. Natomiast dla studentów II i III roku
listy rankingowe tworzone są na podstawie średniej ważonej ocen
za poprzedni rok studiów, obliczonej zgodnie z § 5 regulaminu studiów
I stopnia, który jest załącznikiem do uchwały nr 25/IV/2019 Senatu
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. i został
zmieniony uchwałą nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Listy rankingowe studentów I roku tworzone są na podstawie wyników
z rekrutacji pod warunkiem, że osoba ubiegająca się o stypendium
motywacyjne nie jest studentem innego kierunku.
Jeżeli powyższa procedura nie pozwoli jednoznacznie przydzielić
stypendiów motywacyjnych studentom I roku (tzn. na ostatnim miejscu
premiowanym stypendium znajduje się ex aequo więcej niż jedna
osoba), to pod uwagę bierze się dodatkowo:
i.
przede wszystkim udział i osiągnięcia w olimpiadach
przedmiotowych z przedmiotów ustalonych dla każdego
kierunku priorytetowego przez Prodziekana ds. dydaktyki
Wydziału; sposób, w jaki porównywane są te wyniki, ustala
i ogłasza ww. Prodziekan,
ii.
w następnej kolejności porównuje się: a) w przypadku polskiej
matury średnią ważoną punktów ze świadectwa maturalnego
z wybranych przedmiotów; listę wybranych przedmiotów i
sposób obliczania średniej ustala i ogłasza Prodziekan d/s
dydaktyki Wydziału, b) w przypadku zdawania innej matury niż
polska, ocenę z wybranego przedmiotu spośród listy wskazanej
przez Prodziekana ds. dydaktyki Wydziału,
iii.
w dalszej kolejności porównuje się: a) w przypadku polskiej
matury średnią ważoną punktów ze świadectwa dojrzałości
(część pisemna) z przedmiotów obowiązkowych, tj.
matematyka (podstawowy, waga = 2), język polski
(podstawowy, waga = 1), język obcy nowożytny (podstawowy,
waga = 1) oraz najwyżej oceniony przedmiot dodatkowy
(rozszerzony, waga = 2) spośród listy wskazanej przez
Prodziekana ds. dydaktyki Wydziału; b) w przypadku zdawania
innej matury niż polska o pozycji rankingowej decyduje Komisja
Stypendialna na podstawie analizy wszystkich ocen ze
świadectwa maturalnego,
iv.
jeżeli powyższa procedura nadal nie pozwoli jednoznacznie
przydzielić stypendiów motywacyjnych (tzn. ciągle na ostatnim
miejscu premiowanym stypendium znajduje się ex aequo
więcej niż jedna osoba), o przydziale stypendium decyduje
Komisja Rekrutacyjna.
Listy rankingowe studentów II i III roku kontynuujących naukę
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na kierunku priorytetowym tworzone są na podstawie wyników
uzyskanych przez studentów na tym kierunku w roku poprzednim (jak
opisano w pkt. IV ust. 2).
Jeżeli powyższa procedura nie pozwoli jednoznacznie przydzielić
stypendiów motywacyjnych (tzn. na ostatnim miejscu premiowanym
stypendium znajduje się ex aequo więcej niż jedna osoba), to bierze
się ponadto pod uwagę:
i.
miejsce na liście rankingowej, na podstawie której dokonywane
były przyjęcia na studia,
ii.
jeżeli powyższa procedura nadal nie pozwoli jednoznacznie
przydzielić
stypendiów
motywacyjnych,
o
przydziale
stypendium decyduje Komisja Rekrutacyjna, która bierze pod
uwagę inne osiągnięcia kandydatów.
Studenci, którym przyznane zostanie stypendium motywacyjne,
wpisywani są na listę stypendystów. Pozostałe osoby z listy
rankingowej wpisywane są na listę rezerwową, w kolejności według
listy rankingowej.
Studenci z listy rezerwowej będą kolejno włączani na listę
stypendystów w przypadku zwolnienia miejsc, o ile w chwili włączenia
na listę będą spełniać wszystkie kryteria pobierania stypendium
motywacyjnego.
Włączenie studenta na listę stypendystów z listy rezerwowej oznacza,
że stypendium motywacyjne będzie mu wypłacane od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym student został wpisany na listę
stypendystów,
do
końca
okresu
wypłacania
stypendium
motywacyjnego.
Student włączony na listę stypendystów z listy rezerwowej podlega tym
samym obowiązkom i rygorom formalnym, co student wyłoniony
w pierwotnym naborze.

6.

7.

8.

9.

10.

V.
1.

2.

Obowiązki studenta z listy stypendystów i dokumentacja
Warunkiem wypłacania stypendium motywacyjnego jest:
i.
złożenie przez studenta pisemnego oświadczenia o tym, że: (i)
nie jest studentem innego kierunku (dotyczy studentów I roku
studiów stacjonarnych I stopnia); (ii) rozpoczyna po raz
pierwszy studiowanie na danym kierunku priorytetowym
(dotyczy studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia); (iii)
nie pobiera żadnego innego stypendium motywacyjnego
finansowanego z ID.UJ; (iv) sumaryczna kwota wszystkich
stypendiów za wyniki w nauce pozyskiwanych przez studenta
ze wszystkich krajowych programów stypendialnych nie
przekracza 200% wartości stypendium motywacyjnego;
ii.
zaliczenie poprzedniego roku studiów na danym kierunku
priorytetowym w terminie (dotyczy studentów II i III roku studiów
stacjonarnych I stopnia),
iii.
udokumentowanie
uzyskania
zaliczenia
wszystkich
przedmiotów objętych swoim programem studiów w semestrze
zimowym.
Student urlopowany nie może ubiegać się o stypendium motywacyjne.
W przypadku, gdy student otrzymujący stypendium motywacyjne
uzyskuje urlop w trakcie roku akademickiego, traci on prawo
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do stypendium
motywacyjnego,
poczynając
następującego po miesiącu, w którym uzyskał urlop.
VI.

od

miesiąca

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych
osobowych

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 studenta jest Uniwersytet
Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez
Rektora UJ.
2.
Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków, pokój nr 27. Kontakt z Inspektorem
możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12
25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
3.
Dane osobowe studenta podane w formularzu zgłoszenia
przetwarzane będą:
a)
w przypadku wszystkich studentów - w celu organizacji,
przeprowadzenia naboru i ogłoszenia wyników w ramach
Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla
studentów I stopnia na priorytetowych kierunkach studiów
w ramach POB SciMat w programie strategicznym Inicjatywa
Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku
akademickim 2020/2021 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
- tj. w wykonaniu uzasadnionego interesu Administratora
polegającego na wyłonieniu studentów do programu
stypendialnego;
b)
w przypadku studentów będących laureatami – w celu
wykonania
obowiązków
wynikających
z
niniejszego
Regulaminu, zawartej umowy, przepisów prawa powszechnie
obowiązującego oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących
w Uniwersytecie Jagiellońskim, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
4.
Podanie przez studenta danych osobowych jest dobrowolne, lecz
konieczne do wzięcia udziału w naborze. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości udziału w naborze.
W przypadku studentów, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej,
podanie danych stanowi obowiązek prawny, a ich niepodanie
uniemożliwi nagrodzenie Uczestnika.
5.
Dane osobowe studentów zostaną zamieszczone na stronach
internetowych Organizatora oraz mogą zostać zamieszczone
w mediach społecznościowych Organizatora.
6.
Dane osobowe studentów nie będą przekazywane do państw trzecich
(poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji
międzynarodowych.
7.
Dane osobowe studentów, o których mowa w pkt. 3 lit. a
powyżej, będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia naboru
i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu, a następnie do czasu
przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z naboru.
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Dane osobowe studentów, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej,
będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami podatkowymi,
a następnie w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami
prawa.
Student posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu
danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO,
dostępu do treści swoich danych 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.
Dane osobowe studenta nie będą przedmiotem automatycznego
podejmowania decyzji ani profilowania.
Student ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO.

8.

9.
10.

Postanowienia końcowe

VII.
1.

2.

3.

Student z listy stypendystów zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu, pod rygorem utraty uprawnień
do udziału w programie stypendialnym.
Ze Studentem, któremu przyznane zostaną środki zgodnie z niniejszym
Regulaminem, zawarta zostanie umowa według wzoru stanowiącego
załącznik do niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ewelina
ŻytniakOlszewska

Elektronicznie podpisany przez
Ewelina Żytniak-Olszewska
Data: 2021.02.25 16:28:44 +01'00'
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