Informacja o zmianach w regulaminie przyznawania stypendiów
motywacyjnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych na priorytetowych programach kształcenia w ramach
POB SciMat
w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości
w Uniwersytecie Jagiellońskim
w roku akademickim 2020/2021
W Regulaminie przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów
Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na priorytetowych
programach kształcenia w ramach POB SciMat w programie strategicznym
Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim
2020/2021 wprowadza się następujące zmiany:
I.

Dodaje się preambułę w brzmieniu:
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
doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na
priorytetowych programach kształcenia w ramach POB SciMat w
programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie
Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021.

II.

Rozdział II ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
Stypendium motywacyjne w roku akademickim 2020/2021
przyznawane jest doktorantom rozpoczynającym kształcenie w Szkole
Doktorskiej i wypłacane jest przez okres 2 miesięcy (od maja
do czerwca) w roku akademickim 2020/21 i przez okres 9 miesięcy
(od października do czerwca) w roku akademickim 2021/22,
w miesięcznych transzach w wysokości po 4090,90 PLN, pod
warunkiem wypełnienia obowiązków wynikających z pkt. V ust. 1-2.
Łączny okres pobierania stypendium motywacyjnego wynosi 11
miesięcy.

III.

Dodaje się nowy ustęp 3 w Rozdziale V o treści:
Doktorant jest zobowiązany do zamieszczenia we wszystkich
publikacjach powstałych w trakcie otrzymywania stypendium
właściwego odwołania o finansowaniu z programu ID.UJ w języku
polskim lub w języku angielskim:
Badania (lub Badania ….[doktorant]....) zostały dofinansowane ze
środków Priorytetowego Obszaru Badawczego SciMat w ramach
programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
w Uniwersytecie Jagiellońskim.
This research (or The research of .....[doktorant]......) was supported
by the Priority Research Area SciMat under the program Excellence
Initiative – Research University at the Jagiellonian University in Kraków.

IV.

Wykreśla się w Regulaminie odniesienie do Zasad ramowych
przyznawania stypendiów dla doktorantów Szkół Doktorskich
w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości
w Uniwersytecie Jagiellońskim.

V.

W Rozdziale VI Klauzula informacyjna w sprawie
przetwarzania danych osobowych w miejsce dotychczasowej
otrzymuje brzmienie:

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 doktoranta podane w formularzu zgłoszenia
przetwarzane będą:
a. w przypadku wszystkich doktorantów - w celu organizacji,
przeprowadzenia naboru i ogłoszenia wyników w ramach
Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla
doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na
priorytetowych programach kształcenia 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 doktorantów do
programu stypendialnego;
b. w przypadku stypendystów – 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 doktoranta danych osobowych jest dobrowolne, lecz
konieczne do wzięcia udziału w naborze. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości udziału w naborze.
W przypadku stypendystów, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej,
podanie danych stanowi obowiązek prawny, a ich niepodanie
uniemożliwi nagrodzenie stypendysty.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Dane osobowe doktorantów zostaną zamieszczone na stronach
internetowych Organizatora oraz mogą zostać zamieszczone w
mediach społecznościowych Organizatora.
Dane osobowe doktorantów nie będą przekazywane do państw
trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji
międzynarodowych.
Dane osobowe doktorantów, 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.
Dane osobowe stypendystów, 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.
Doktorant 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 doktoranta nie będą przedmiotem automatycznego
podejmowania decyzji ani profilowania.
Doktorant ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO.

VI. W Rozdziale VII ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem, że
zmiany wprowadzone w Regulaminie wchodzą w życie z dniem wskazanym
w Informacji o zmianie Regulaminu.
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania niniejszej
Informacji o zmianie Regulaminu i zostają opublikowane na stronach
internetowych POB SciMat.
Uzasadnienie
1. Stypendia zostały przyznane wyłonionym kandydatom w listopadzie
2020 r. Poprzednia wersja regulaminu przewidywała że stypendia
w wysokości 2500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 18 miesięcy
(od października 2020 do czerwca 2021 i potem od października 2021
do czerwca 2022). Ze względu na brak możliwości rozpoczęcia
wypłacania stypedniów w październiku 2020 r. proponowana zmiana

zakłada, że stypendia będą wypłacane od maja 2021 r. Całkowita ilość
miesięcy wypłaty stypendiów dla jednego doktoranta zgodnie
z proponowaną zmianą wynosi 11. Kwota miesięczna stypendium
została zwiększona do 4090,90 zł tak, by sumaryczne środki
wypłacone doktorantowi pozostały bez zmian.
2. Zmiana dotycząca informacji o źródle finansowania wynika z zasad
ramowych programu ID.UJ.
3. Wykreślenie odniesienia w Regulaminie do Zasad ramowych
przyznawania stypendiów dla doktorantów Szkół Doktorskich
w ramach
programu strategicznego Inicjatywa
Doskonałości
w Uniwersytecie Jagiellońskim wynika z braku ich wprowadzenia
do chwili obecnej.
4. Aktualizacji ulega także Informacja w sprawie przetwarzania danych
osobowych celem m.in. zaktualizowania danych adresowych
Inspektora Ochrony Danych.
Proponowane zmiany nie wpływają niekorzystnie na dotychczasowe działania
doktorantów.

