Załącznik do zarządzenia nr 66 Rektora UJ z dnia 6 maja 2022 r.

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Julii Zdanowskiej
Fundusz Stypendialny im. Julii Zdanowskiej, zwany dalej „Funduszem”, jest wyrazem
upamiętnienia młodych ukraińskich matematyków ‒ ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jedną
z nich była Julia Zdanowska (Юлія Здановська), medalistka Europejskiej Olimpiady
Matematycznej Dziewcząt (EGMO), absolwentka matematyki Kijowskiego Uniwersytetu
Narodowego im. Tarasa Szewczenki, nauczycielka informatyki i matematyki w ramach
inicjatywy „Teach For Ukraine”, będącej częścią międzynarodowej sieci „Teach For All”,
zabita 3 marca 2022 roku w Charkowie.
§1
Celem Funduszu jest wsparcie wyróżniających się absolwentów ukraińskich szkół
ponadpodstawowych, którzy w roku akademickim 2022/2023 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 lub wpłat od osób fizycznych lub prawnych.
§3
O stypendium z Funduszu mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) ukończyły nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę ponadpodstawową
na terytorium Ukrainy lub są w chwili ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły;
2) posiadają wybitne wyniki w nauce, w szczególności wykazują się osiągnięciami
naukowymi i aktywnością w zakresie nauk matematycznych.
§4
1. Stypendysta otrzymuje stypendium w wysokości 1 500 zł miesięcznie, przyznawane na cały
okres odbywania na Wydziale studiów pierwszego stopnia i wypłacane w miesięcznych
ratach przez okres 12 miesięcy w roku, począwszy od października 2022 roku do
ukończenia tych studiów, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy.
2. Stypendyście ponadto przysługuje gwarancja przyznania miejsca w domu studenckim,
opłacanego ze środków własnych stypendysty, w okresie, na który przyznano stypendium,
o ile stypendysta, według przepisów odrębnych, będzie się ubiegał o przyznanie tego
miejsca.
3. Stypendysta, który przeniósł się na inny kierunek studiów pierwszego stopnia w ramach
Wydziału, korzysta z uprawnień określonych w ust. 1 i 2 na okres studiów na nowym
kierunku studiów. Należności do tej chwili wypłacone nie podlegają zwrotowi i nie są
wypłacane ponownie w związku ze zmianą kierunku studiów.
4. Stypendysta zobowiązany jest wskazać do wypłaty stypendium rachunek bankowy
prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Warunkiem wypłaty stypendium jest podjęcie studiów na Wydziale w roku przyznania
stypendium.

§5
1. Stypendia przyznawane są przez Dziekana Wydziału w drodze konkursu ogłoszonego
w 2022 roku.
2. Konkurs przeprowadza Komisja powoływana przez Dziekana Wydziału w składzie:
czterech pracowników Wydziału oraz jeden przedstawiciel studentów Wydziału.
3. Stypendium może otrzymać maksymalnie 12 osób.
§6
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 15 maja 2022
roku.
2. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonywać w terminie do dnia 15 czerwca 2022
roku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Wydziału.
3. Uczestnik konkursu w formularzu, o którym mowa w ust. 2, szereguje kierunki studiów
prowadzone na Wydziale (informatyka, informatyka analityczna, matematyka, matematyka
komputerowa) pod względem preferencji, oznaczając je cyframi od 1 do 4, gdzie 1 oznacza
najbardziej, a 4 najmniej preferowany kierunek studiów, na którym kandydat chciałby
podjąć studia. Wskazane preferencje nie stanowią kryterium stosowanego przez Komisję
przy ustalaniu wyników konkursu.
4. Uczestnik konkursu przekazuje za pośrednictwem formularza niezbędne dane osobowe
(imię, nazwisko, numer i serię paszportu lub innego dokumentu podróży, 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 Uniwersytecie Jagiellońskim.
5. Do formularza 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.
6. Ustalając wyniki konkursu, Komisja stosuje następujące kryteria:
1) osiągnięcia w krajowej olimpiadzie matematycznej, informatycznej lub fizycznej albo
jednej z następujących olimpiad międzynarodowych: matematycznej (IMO),
informatycznej (IOI), z astronomii i astrofizyki (IOAA), fizycznej (IPhO),
lingwistycznej (IOL) lub zawodach międzynarodowych Romanian Master of
Mathematics (RMM), Romanian Master of Informatics (RMI), International Zhautykov
Olympiad (IZhO) albo Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO) lub
Europejskiej Olimpiady Informatycznej Dziewcząt (EGOI) – waga 60%; ocena w skali
od 0 do 10 punktów;
2) pozostałe osiągnięcia naukowe oraz inna aktywność w zakresie nauk matematycznych
uczestnika konkursu – waga 40%; ocena w skali od 0 do 10 punktów.
7. Po ustaleniu wyników konkursu Komisja przedstawia Dziekanowi Wydziału propozycję
w zakresie przyznania stypendium, zaś Dziekan ostatecznie rozstrzyga o wynikach
Konkursu.
8. O wynikach konkursu uczestnicy konkursu są powiadamiani za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu.
9. Listę stypendystów ogłasza się na stronie internetowej Wydziału oraz na oficjalnym profilu
społecznościowym Wydziału na portalu Facebook nie później niż do dnia 1 lipca 2022 roku.

10. Postępowanie konkursowe prowadzone jest odrębnie i niezależnie w stosunku do
postępowania rekrutacyjnego na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.
§7
1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium i uprawnień, o których mowa w § 4
ust. 2, 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.
2. Stypendysta traci prawo do dalszego otrzymywania stypendium i uprawnień, o których
mowa w § 4 ust. 2, od kolejnego miesiąca w przypadku:
1) ostatecznego skreślenia z listy studentów kierunku prowadzonego przez Wydział,
na którym przyznano stypendium lub o którym mowa w § 4 ust. 3;
2) rezygnacji ze studiów;
3) przeniesienia do innej uczelni;
4) zawieszenia w prawach studenta;
5) ukończenia studiów na kierunku, na którym przyznano stypendium lub o którym mowa
w § 4 ust. 3.
3. Stypendysta może utracić prawo do dalszego otrzymywania stypendium i uprawnień,
o których mowa w § 4 ust. 2, w przypadku:
1) braku zaliczenia przedmiotów objętych planem studiów;
2) powtarzania roku;
3) wpisania warunkowego na następny rok studiów.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 rozstrzygnięcie podejmuje Dziekan Wydziału, o czym
zawiadamia się stypendystę na adres e-mail w domenie @student.uj.edu.pl. Od
rozstrzygnięcia Dziekana Wydziału przysługuje prawo do złożenia, za pośrednictwem
Komisji, zastrzeżenia do Dziekana Wydziału w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia
stypendysty o rozstrzygnięciu. Rozstrzygnięcie Dziekana Wydziału w sprawie zastrzeżenia
jest ostateczne.
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.
§8
Otrzymywanie stypendium wyklucza pobieranie przez stypendystę następujących stypendiów
w ramach własnych funduszy stypendialnych: Funduszu Stypendialnego im. Franciszka
Mertensa oraz Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§9
W wyjątkowych przypadkach Dziekan Wydziału może przedłużyć terminy przewidziane
w niniejszym regulaminie oraz dopuścić możliwość ponownego ogłoszenia konkursu
o stypendium z Funduszu, jeżeli pula środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów nie
zostanie wykorzystana.
§ 10
Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

§ 11
Po zakończeniu finansowania Funduszu działalność Funduszu zostanie zakończona, a środki,
które nie zostały wykorzystane, zostają przeznaczone na inne własne fundusze stypendialne UJ.
§ 12
Realizując obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w związku z konkursem na
stypendium z Funduszu, 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, zwany dalej „Organizatorem”, reprezentowany przez
Rektora UJ;
2) Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4,
31–110 Kraków, pokój nr 27. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 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) dane osobowe uczestnika konkursu podane w formularzu zgłoszeniowym do udziału
w konkursie przetwarzane są:
a) w przypadku wszystkich uczestników konkursu – w celu organizacji,
przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w wykonaniu
uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na wyłonieniu zwycięzcy
w organizowanym konkursie,
b) w przypadku uczestnika konkursu będącego laureatem konkursu – w celu
wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako
przyrzekającego nagrodę, w tym przede wszystkim obowiązków podatkowych,
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) dane osobowe uczestników, o których mowa w pkt 3 lit. b, mogą zostać
zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach
społecznościowych Organizatora na podstawie udzielonej zgody, tj. art. 6 ust. 1
lit. a RODO;
4) podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest niezbędne 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 nagrodzenie uczestnika;
5) w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest o udzieloną przez
uczestnika zgodę, jest w pełni dobrowolne i nie niesie za sobą negatywnych
konsekwencji dla uczestnika;
6) dane osobowe uczestników, o których mowa w pkt 3 lit. a, nie będą udostępniane
podmiotom spoza załogi Organizatora;
7) dane osobowe uczestników konkursu mogą być udostępnione uprawnionym organom
państwowym, w tym w szczególności w zakresie, w jakim organy te są uprawnione do
weryfikacji wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako
przyrzekającego nagrodę;
8) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich (poza
Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych;
dane osobowe uczestników, o których mowa w pkt 3 lit. a, będą przetwarzane do czasu
rozstrzygnięcia konkursu i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu;

9) 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;
10) uczestnik 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 osobowych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
11) w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu odbywa się
na podstawie zgody, uczestnik posiada również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych można przesłać na adres e-mail: matinf@uj.edu.pl; pocztą
tradycyjną na adres: Wydział Matematyki i Informatyki UJ, ul. Łojasiewicza 6,
30–348 Kraków lub wycofać, osobiście stawiając się w Dziekanacie Wydziału
Matematyki i Informatyki UJ. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych będzie brak zamieszczenia danych osobowych laureata konkursu na
stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora;
12) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przedmiotem automatycznego
podejmowania decyzji ani profilowania;
13) uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy RODO.

z up. Rektora UJ
Prorektor ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

