Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla
studentów studiów drugiego stopnia na Wydziale
Matematyki i Informatyki UJ
w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości
w Uniwersytecie Jagiellońskim
w roku akademickim 2021/2022
Działając na podstawie § 5 ust. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia Rektora UJ nr
117 z dnia 20 października 2021 roku w sprawie: utworzenia Funduszu
Stypendialnego dla studentów, doktorantów szkół doktorskich i uczestników
studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego celem wypłaty stypendium
naukowego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz nadania Zasad ramowych przyznawania
stypendium naukowego z Funduszu Stypendialnego dla studentów,
doktorantów szkół doktorskich i uczestników studiów doktoranckich
Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa
Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim zarządza się niniejszy Regulamin.
I.

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1.
UJ – Uniwersytet Jagielloński.
2.
Wydział – Wydział Matematyki i Informatyki UJ.
3.
ID.UJ – program strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie
Jagiellońskim.
4.
zasada 4*I – określoną we wniosku Uniwersytetu Jagiellońskiego
w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” zasadę,
wedle której zrównoważony uniwersytet opiera się na czterech filarach,
tj.: internacjonalizacji, interdyscyplinarności, integracji i innowacyjności.
5.
Fundusz – Fundusz Stypendialny dla studentów, doktorantów szkół
doktorskich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu
Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa
Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
6.
Kierunek studiów objęty programem stypendialnym – każdy z niżej
wymienionych kierunków studiów drugiego stopnia:
i.
Matematyka,
ii.
Matematyka Komputerowa,
iii.
Informatyka,
iv.
Informatyka Analityczna
realizowanych na Wydziale.
7.
Stypendium naukowe – stypendium dla studentów studiów drugiego
stopnia przyznawane w ramach konkursu na zasadach określonych w
zarządzeniu Rektora UJ nr 117 z dnia 20 października 2021 roku w
sprawie: utworzenia Funduszu Stypendialnego dla studentów,
doktorantów szkół doktorskich i uczestników studiów doktoranckich
Uniwersytetu Jagiellońskiego celem wypłaty stypendium naukowego w
ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz nadania Zasad ramowych
przyznawania stypendium naukowego z Funduszu Stypendialnego dla
studentów, doktorantów szkół doktorskich i uczestników studiów
doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu
strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
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8.
9.

oraz niniejszym Regulaminie.
Student – obywatel polski lub cudzoziemiec, kształcący się na studiach
drugiego stopnia na Wydziale na kierunku wymienionym w pkt I ust. 6.
Organizator konkursu – Dziekan Wydziału.
II. Zasady ogólne

Stypendium naukowe przyznawane jest za okres od 1 października
2021 r. do 30 czerwca 2022 r., natomiast wypłaty stypendium
realizowane będą w okresie od 1 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
Konkurs stypendialny, w rozumieniu zarówno liczby, jak i wysokości
stypendiów naukowych, jest ustalany indywidualnie na dany rok
akademicki. Wypłaty stypendiów naukowych są realizowane wyłącznie
ze środków Funduszu. W roku akademickim 2021/2022 ustala się
następujące liczby stypendiów naukowych dla studentów studiów
drugiego stopnia:
i.
Matematyka – I rok = 5, II rok = 5,
ii.
Matematyka Komputerowa – I rok = 1, II rok = 1,
iii.
Informatyka – I rok = 3, II rok = 3,
iv.
Informatyka Analityczna – I rok = 3, II rok = 3.
2.
Na poszczególnych kierunkach studiów stypendium naukowe może
zostać przyznane maksymalnie 50% studentów studiujących na danym
roku na danym kierunku studiów, którzy na dzień 7 marca 2022 r.
posiadają status studenta.
3.
Do programu stypendialnego studenci są kwalifikowani na podstawie
wyników w nauce zgodnie z procedurą opisaną w pkt. IV.
4.
Stypendium naukowe w roku akademickim 2021/2022 jest przyznawane
za okres od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w kwocie 1500
PLN/miesiąc i jest wypłacane wyłącznie w drugim semestrze tego roku
akademickiego przez okres 2 miesięcy, tj. od 1 maja 2022 r. do 30
czerwca 2022 r., w miesięcznych transzach w wysokości 6750 PLN, z
zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. V ust. 1-2.
5.
W razie utraty prawa do wypłaty stypendium ze względów określonych
w pkt. V ust. 1 i 2, wypłata stypendium naukowego ustaje, poczynając od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym student utracił prawo do
stypendium naukowego. Stypendysta traci prawo do stypendium, od miesiąca
następującego po ukończeniu studiów na kierunku, na którym zostało
przyznane stypendium lub ostatecznego skreślenia z listy studentów, z
wyjątkiem sytuacji określonych w pkt. V ust. 3.
6.
Za całość spraw związanych ze stypendiami naukowymi odpowiedzialny
jest Koordynator Wydziałowy wskazany przez Dziekana.
1.

III. Rekrutacja studentów do programu stypendialnego
1.

2.

Nabór wniosków do konkursu stypendialnego prowadzony jest
elektronicznie w oparciu o wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1
i trwa od 21 marca 2022 do 30 marca 2022 do godziny 23:59. Informacja
o konkursie stypendialnym opublikowana jest na stronie internetowej
Wydziału oraz rozesłana studentom Wydziału na adresy e-mail w
domenie @student.uj.edu.pl nie później niż w dniu rozpoczęcia
konkursu.
We wniosku, o którym mowa w ust. 1 student zobowiązany jest do
podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. We
wniosku student składa:
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i.

ii.

iii.

3.

4.

5.

6.

7.

oświadczenie, że w roku akademickim 2021/2022 nie pobiera
i nie będzie pobierał innego stypendium naukowego
finansowanego z Funduszu Stypendialnego w ramach programu
strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie
Jagiellońskim (ID.UJ);
oświadczenie o akceptacji Zasad ramowych przyznawania
stypendium naukowego z funduszu stypendialnego dla
studentów, doktorantów szkół doktorskich i uczestników studiów
doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu
strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie
Jagiellońskim (Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z dnia 20 października 2021 roku) oraz
Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla
studentów studiów drugiego stopnia na Wydziale w programie
strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie
Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022;
oświadczenie o posiadaniu konta bankowego prowadzonego w
złotówkach (PLN) w banku działającym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, na które, w przypadku przyznania
stypendium, nastąpi jego wypłata.
Do wniosku o przyznanie stypendium student załącza dokumenty
potwierdzające wszystkie uzyskane osiągnięcia. Osiągnięcia zgłoszone
lub udokumentowane po rozstrzygnięciu konkursu nie są uwzględniane.
Obliczenie odpowiednich średnich wskazanych w regulaminie
realizowane jest wyłącznie przez pracowników Dziekanatu Wydziału.
Wnioski złożone po określonym w ust. 1 terminie lub niespełniające
warunków formalnych nie będą rozpoznawane, o czym student zostanie
poinformowany wiadomością e-mail.
Rekrutację do programu stypendialnego na Wydziale przeprowadza
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR) powołana przez Dziekana
Wydziału, w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studentów
(WRSS). Komisja liczy 7 osób i w jej skład wchodzą: Prodziekan ds.
dydaktyki
Wydziału
(Przewodniczący
Komisji),
Koordynator
Wydziałowy, Koordynator Wydziałowy z innego Wydziału UJ
reprezentującego dyscypliny nauk ścisłych i przyrodniczych, dwaj
przedstawiciele Wydziału (nauczyciele akademiccy) i dwaj
przedstawiciele studentów wskazani przez WRSS.
WKR ogłasza imienną listę rankingową konkursu stypendialnego na
stronie internetowej Wydziału w dniu 12 kwietnia 2022 r. oraz przesyła
informację o publikacji listy rankingowej na adresy poczty elektronicznej
uczestników konkursu w domenie @student.uj.edu.pl.
Od rozstrzygnięć Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje
zgłaszanie zastrzeżeń do Wydziałowej Komisji Odwoławczej (WKO) w
terminie do 19 kwietnia 2022 do godziny 15:30, poprzez e-mail wysłany
ze skrzynki studenta w domenie @student.uj.edu.pl do Koordynatora
Wydziałowego na Wydziale. W treści wiadomości e-mail zawierającej
zgłoszenie należy przedstawić zarzuty oraz ich zwięzłe uzasadnienie.
Treść zgłoszenia powinna zostać sporządzona na piśmie podpisanym
własnoręcznie przez osobę zgłaszającą zastrzeżenia, a skan pisma
powinien stanowić załącznik do ww. wiadomości e-mail. Zgłoszenia
zastrzeżenia złożone po tym terminie lub niespełniające warunków
formalnych nie będą rozpoznawane, o czym nadawca zostanie
poinformowany poprzez e-mail zwrotny.
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8.

9.

10.

WKO powołuje Dziekan Wydziału w porozumieniu z WRSS. Komisja
liczy 7 osób i w jej skład wchodzą: trzej przedstawiciele pracowników
Wydziału (nauczyciele akademiccy), trzej przedstawiciele studentów,
wskazani przez WRSS, oraz Dziekan właściwego Wydziału (lub
wskazany przez niego zastępca, który nie brał udziału w wydaniu
rozstrzygnięć przez WKR) jako przewodniczący.
Wydziałowa Komisja Odwoławcza rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia do
dnia 24 kwietnia 2022 r. i powiadamia zgłaszającego zastrzeżenia
studenta o swoim rozstrzygnięciu przez wiadomość email na skrzynkę
poczty elektronicznej studenta w domenie @student.uj.edu.pl. Od
rozstrzygnięcia Komisji Odwoławczej odwołanie nie przysługuje.
Przedstawiciele studentów w WKR i WKO nie mogą brać udziału
w rozpatrywaniu własnych wniosków o przyznanie Stypendium
naukowego.
IV. Procedury wyłaniania studentów do programu stypendialnego
1. Nabór do konkursu stypendialnego odbywa się na podstawie
dobrowolnych zgłoszeń studentów dokonywanych według ogłoszonego
wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu poprzez
stronę internetową w systemie StrefaIDUJ.
2. Stypendia przyznaje się studentom według kolejności na liście
rankingowej, sporządzanej osobno dla każdego roku danego kierunku
objętego konkursem.
3. Listę rankingową studentów I roku studiów tworzy się na podstawie
średniej ważonej z ocen uzyskanych w semestrze zimowym
z przedmiotów mających rozliczenie semestralne, obliczoną zgodnie
z metodyką z § 5 Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, 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.
z zastrzeżeniem, że osoby które:
i.
z jakiegokolwiek przedmiotu otrzymały ocenę niedostateczną
w pierwszym terminie,
ii.
nie otrzymały zaliczenia z jakiegokolwiek przedmiotu
wskazanego w deklaracji przedmiotowej na semestr zimowy do
czasu złożenia wniosku o stypendium,
nie są uprawnione do ubiegania się o stypendium naukowe.
4. Listy rankingowe studentów II roku tworzone są na podstawie średniej
ważonej ocen za poprzedni rok studiów, obliczonej zgodnie z § 5
Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich, 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., z zastrzeżeniem, że osoby
które:
i.
otrzymały ocenę niedostateczną w pierwszym terminie w roku
poprzednim,
ii.
otrzymały ocenę niedostateczną w semestrze zimowym w roku
bieżącym,
iii.
nie otrzymały zaliczenia z jakiegokolwiek przedmiotu
wskazanego w deklaracji przedmiotowej w roku poprzednim lub
bieżącym do czasu złożenia wniosku o stypendium,
nie są uprawnione do ubiegania się o stypendium naukowe.
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5. Jeżeli powyższa procedura nie pozwoli jednoznacznie przydzielić
stypendiów naukowych studentom I roku (tzn. na ostatnim miejscu
premiowanym stypendium znajduje się ex aequo więcej niż jedna
osoba), to pod uwagę bierze się dodatkowo:
i.
średnią ważoną z egzaminów zdawanych w sesji zimowej z 3
(trzech) przedmiotów o najwyższej liczbie punktów ECTS,
obliczoną do 2 (dwóch) miejsc po przecinku, stosując punkty
ECTS jako wagi;
ii.
jeżeli powyższa procedura nadal nie pozwoli jednoznacznie
przydzielić stypendiów naukowych, o przydziale stypendium
decyduje WKR, która bierze pod uwagę także inne osiągnięcia
kandydatów (stypendia i/lub nagrody naukowe – poza
programami stypendialnymi UJ, udokumentowana praca
naukowa w grupie badawczej, udział w publikacjach
i wystąpieniach konferencyjnych, praca w projekcie badawczym,
osiągnięcia
sportowe
o
zasięgu
krajowym
lub
międzynarodowym,
udokumentowana
działalność
popularyzatorska).
6. Jeżeli powyższa procedura nie pozwoli jednoznacznie przydzielić
stypendiów naukowych studentom II roku (tzn. na ostatnim miejscu
premiowanym stypendium znajduje się ex aequo więcej niż jedna
osoba), to bierze się ponadto pod uwagę:
i.
średnią ważoną z ocen uzyskanych w semestrze zimowym
bieżącego roku akademickiego obliczoną zgodnie z metodyką
z § 5 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich, 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.;
ii.
jeżeli powyższa procedura nadal nie pozwoli jednoznacznie
przydzielić stypendiów naukowych, o przydziale stypendium
decyduje WKR, która bierze pod uwagę inne osiągnięcia
kandydatów (stypendia i/lub nagrody naukowe – poza
programami stypendialnymi UJ, udokumentowana praca
naukowa w grupie badawczej, udział w publikacjach
wystąpieniach konferencyjnych, praca w projekcie badawczym,
osiągnięcia
sportowe
o
zasięgu
krajowym
lub
międzynarodowym,
udokumentowana
działalność
popularyzatorska).
7. Do dnia 25 kwietnia 2022 r. studenci, którym przyznane zostanie
stypendium naukowe, wpisywani są na listę stypendystów. Lista
stypendystów publikowana jest na stronie internetowej Wydziału oraz
może być publikowana w mediach społecznościowych Wydziału, ID.UJ
oraz ogólnouniwersyteckich.

V. Obowiązki studenta z listy stypendystów i dokumentacja
1. Student z listy stypendystów zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu, pod rygorem utraty uprawnień do
udziału w programie stypendialnym.
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2. Student korzystający z urlopu od zajęć nie może ubiegać się
o stypendium naukowe. W przypadku, gdy student otrzymujący
stypendium naukowe uzyskuje urlop w trakcie roku akademickiego, traci
on prawo do stypendium naukowego i wypłaty kolejnych
przysługujących mu transz stypendium.
3. Student zawieszony w prawach studenta oraz student wydalony
z uczelni traci prawo do stypendium naukowego w dniu wydania
ostatecznej decyzji o zawieszeniu lub wydaleniu, traci on prawo
do stypendium naukowego i wypłaty kolejnych przysługujących mu
transz stypendium.
4. Zwrotu nienależnie pobranego stypendium należy dokonać w terminie
30 dni od dnia otrzymania wezwania od Dziekana Wydziału do zwrotu,
w kwocie powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od
dnia wypłaty nienależnie pobranej transzy do dnia zwrotu środków.
Niedokonanie zwrotu w terminie spowoduje wszczęcie postępowania
egzekucyjnego oraz naliczenie dodatkowych, związanych z tym
kosztów.
VI. Klauzula informacyjna
osobowych

w

sprawie

przetwarzania

danych

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 naukowych dla
studentów studiów II stopnia na Wydziale w programie
strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie
Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022 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, którym przyznano stypendium – w celu
wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu,
przepisów
prawa
powszechnie
obowiązującego
oraz
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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 nie będą przekazywane do państw trzecich
(poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji
międzynarodowych.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Dane osobowe studenta nie będą przedmiotem automatycznego
podejmowania decyzji ani profilowania.
10. Student ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO.

VII. Postanowienia końcowe

1. Przepisów postępowania kodeksu postępowania administracyjnego nie
stosuje się.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prorektora UJ
ds. badań naukowych.
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