Положення про Стипендіальний фонд Юлії Здановської

Стипендіальний фонд ім.Юлії Здановської, далі «Фонд», є виразом вшанування пам’яті молодих
українських математиків – жертв російської агресії проти України. Однією з них була Юлія
Здановська (Julia Zdanowska), призерка Європейської математичної олімпіади дівчат (EGMO),
випускниця Київського національного університету ім.Тарас Шевченко факультету комп’ютерної
математики, вчитель інформатики та математики в рамках ініціативи «Навчання для України»
(“Teach For Ukraine”), яка входить до міжнародної мережі «Навчання для всіх» (“Teach For All”),
була вбита 3 березня 2022 року в Харкові.

§1

Метою Фонду є підтримка видатних випускників українських загальноосвітніх шкіл, які
навчатимуться на факультеті математики та інформатики Ягеллонського університету, далі –
«факультет», у 2022/2023 навчальному році, шляхом нагородження їх стипендією за видатні успіхи
в навчанні.

§2

Кошти, спрямовані на виплату стипендій, обліковуються на окремому рахунку «власні стипендійні
кошти» та надходять від списання витрат на діяльність у сфері освіти та наукової діяльності або
платежів фізичних чи юридичних осіб.

§3

На отримання стипендії від Фонду можуть претендувати особи, які відповідають таким умовам:
1) закінчили загальноосвітню школу в Україні не раніше ніж за 3 роки до оголошення конкурсу або
є учнями такої школи на момент оголошення конкурсу;
2) мають видатні результати в науці, зокрема демонструвати наукові досягнення та діяльність у
галузі математичних наук.

§4

1. Стипендіат отримує щомісячну стипендію в розмірі 1500 злотих, яка призначається на весь період
навчання на факультеті першого ступеню навчання та виплачується щомісячно протягом 12 місяців
на рік, починаючи з жовтня 2022 року і до завершення навчання, але не довше, ніж протягом 36
місяців.
2. Стипендіат також має право на гарантію надання місця в студентському гуртожитку, сплачену з
власних ресурсів стипендіата, протягом періоду, за який була присуджена стипендія, за умови, що
стипендіат, згідно з окремим положенням, подасть заявку на це місце.
3. Стипендіат, який перейшов на інший напрямок навчання І ступеня факультету, реалізує права,
визначені абз. 1 і 2 на період навчання за новим напрямом навчання. Суми, сплачені до цього
моменту, не повертаються та не виплачуються повторно через зміну напряму навчання.
4. Для виплати стипендії стипендіат зобов’язаний вказати банківський рахунок у польських злотих
(PLN) у банку, що діє на території Республіки Польща.
5. Умовою виплати стипендії є початок навчання на факультеті в рік призначення стипендії.

§5
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2. Конкурс проводить комісія, яка призначається деканом факультету у складі: чотирьох
працівників факультету та одного представника від студентів факультету.
3. Стипендію можуть отримати максимум 12 осіб.

§6

1. Інформація про оголошення конкурсу на призначення стипендії Фонду та правила її призначення
розміщена на веб-сайті факультету до 15 травня 2022 року.
2. Заявки на конкурс подаються до 15 червня 2022 року за формою на сайті факультету.
3. Учасник конкурсу за формою, зазначеною в пункті 2, оцінює напрямки навчання, які є на
факультеті (інформатика, аналітична інформатика, математика, комп'ютерна математика) з точки
зору переваг, позначаючи їх цифрами від 1 до 4, де 1 означає найбільш і 4 найменш бажаний
напрямок навчання, на якому кандидат хотів би навчатися. Ці преференції не є критеріями, які
використовуються Комісією для визначення результатів конкурсу
4. Учасник конкурсу надає необхідні персональні дані через форму (ім’я, прізвище, номер та серія
паспорта чи іншого проїзного документа, номер телефону та адреса електронної пошти). Обробка
вищезазначених персональних даних Ягеллонськім університетом в конкурсі здійснюються

відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року
про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та щодо вільне переміщення таких
даних, а також скасування Директиви 95 / 46 / EC (загальне положення про захист даних) і Закону
від 10 травня 2018 року про захист персональних даних (Журнал законів від 2019 року, ст. 1781 зі
змінами) в межах необхідних для проведення конкурсу та набору для навчання в Ягеллонському
університеті.
5. Форма повинна супроводжуватися:
1) мотиваційним листом, що містить, зокрема, автобіографію та опис найважливіших досягнень та
наукових інтересів кандидата;
2) сканами документів, що підтверджують виконання умов, зазначених у § 3.
6. При визначенні результатів конкурсу Комісія використовує такі критерії:
1) досягнення на національній олімпіаді з математики, IT або фізики або на одній із таких
міжнародних олімпіад: математика (IMO), IT (IOI), астрономія та астрофізика (IOAA), фізична
(IPhO), лінгвістична (IOL) або міжнародна румунська олімпіада з математики (RMM), румунський
Майстер інформатики (RMI), Міжнародна Жаутиківська олімпіада (IZhO) або Європейська
математична олімпіада для дівчат (EGMO) або Європейська олімпіада з інформатики для дівчат
(EGOI) - вага 60%; оцінка за шкалою від 0 до 10 балів;
2) інші наукові досягнення та інша діяльність у галузі математичних наук учасника конкурсу - вага
40 %; оцінка за шкалою від 0 до 10 балів.
7. Після визначення результатів конкурсу комісія представляє декану факультету пропозицію щодо
призначення стипендії, а декан остаточно приймає рішення за результатами конкурсу.
8. Про результати конкурсу учасники конкурсу повідомляються електронною поштою на
електронну адресу, вказану у формі.
9. Список стипендіатів оприлюднюється на веб-сайті факультету та на офіційному профілі у
соцмережі факультету у Facebook не пізніше 1 липня 2022 року.
10. Конкурсна процедура проводиться окремо та незалежно від процедури набору на навчання до
Ягеллонського університету.

§7

1. Стипендіат втрачає право на отримання стипендії та права, зазначені в § 4 розд. 2, та зобов’язаний
повернути вже виплачену стипендію в повному обсязі у разі розкриття обставин, що виключають
право на його отримання, зокрема, невиконання умов, викладених у § 3.
2. Стипендіат втрачає право на подальше отримання стипендії та права, зазначені в § 4 розд. 2, з
наступного місяця у разі:
1) остаточного виключення зі списку студентів спеціальності, яку надає факультет, на яку була
присуджена стипендія або про яку йдеться в § 4 розд. 3;

2) відрахування з навчання;
3) переведення до іншого навчального закладу;
4) призупинення прав студента;
5) завершення навчання на напрямку навчання, на якій стипендія була присуджена або згадана в §
4 розділу 3.
3. Стипендіат може втратити право на продовження отримання стипендії та права, зазначені в § 4
розд. 2, у разі:
1) нескладання предметів, включених до навчального плану;
2) повторення навчання;
3) умовне зарахування на наступний рік навчання.
4. У випадках, зазначених у розд. 3 рішення приймає декан факультету, про що стипендіату
повідомляється на електронну адресу домену @student.uj.edu.pl. З рішення декана факультету право
подати через Комісію заперечення декану факультету протягом семи днів з дня повідомлення
стипендіаста про прийняття рішення. Рішення декана про резервацію є остаточним.
5. Якщо стипендіат припиняє навчання, виплата стипендії призупиняється до тих пір, поки студент
не подасть заявку на вступ на наступний рік навчання. В особливо обґрунтованих випадках декан
факультету може прийняти рішення про виплату стипендії, незважаючи на використання
стипендіатом припинення навчання.

§8

Отримання стипендії виключає стипендіат від отримання наступних стипендій в рамках власних
стипендіальних фондів: стипендіального фонду ім. Франциска Мертенса та стипендії
Ягеллонського університету.

§9

У виняткових випадках декан факультету може продовжити строки, передбачені цим положенням,
та допустити можливість повторного оголошення конкурсу стипендій від Фонду, якщо не
використовується фонд коштів, виділений на виплату стипендій.

§ 10

Положення Кодексу адміністративного судочинства не застосовуються.

§ 11

Після закінчення фінансування Фонду діяльність Фонду буде припинена, а кошти, які не були
використані, будуть передані до інших власних стипендійних фондів Ягеллонського університету.

§ 12

Виконання обов’язків у сфері захисту персональних даних у зв’язку з проведенням конкурсу на
отримання стипендії від Фонду, відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського
Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних
даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC
(загальний регламент із захисту даних, далі іменований «GDPR»), Ягеллонський університет
повідомляє, що:
1) розпорядником персональних даних учасника конкурсу є Ягеллонський університет, вул. Gołębia
24, 31–007 Kraków, іменований далі Організатором, в особі ректора Ягеллонського університету;
2) Ягеллонський університет призначив Уповноваженого із захисту даних, вул. Czapskich 4, 31–110
Kraków. кімната 27. Зв’язатися з Уповноваженим із захисту даних можна за електронною поштою:
iod@uj.edu.pl або за телефоном 12 663 12 25, з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 15:00 ;
3) обробляються персональні дані учасника конкурсу, зазначені в заявці на участь у конкурсі:
а) для всіх учасників конкурсу - для організації, проведення конкурсу відповідно до ст. 6 сек. 1 літ.
f GDPR, тобто у виконанні законного інтересу Організатора у виборі переможця в організованому
конкурсі,
б) у випадку учасника конкурсу, який є лауреатом конкурсу, – з метою виконання юридичних
зобов'язань, покладених на Організатора як гаранта Премії, у тому числі в першу чергу податкових
зобов'язань, тобто відповідно до статті 6(1)(.c) GDPR,
в) персональні дані учасників, зазначених у п. 3 літ. б, можуть бути розміщені на веб-сайті
Організатора та в соціальних мережах Організатора на підставі наданої згоди, тобто ст. 6 сек. 1
освітлений. GDPR;
4) надання персональних даних учасником конкурсу є необхідним для участі в конкурсі. Наслідком
ненадання персональних даних буде неможливість брати участь у конкурсі. У разі розгляду
учасників в пункті 3 (а) б, надання персональних даних є юридичним обов'язком, і невиконання
цього унеможливить винагороду учасника;
5) якщо обробка персональних даних здійснюється на підставі згоди, наданої учасником, вона є
повністю добровільною та не має негативних наслідків для учасника;
6) персональні дані учасників, зазначених у п. 3 літ. а, не будуть надаватися суб'єктам, що не входять
до складу Організатора;

7) персональні дані учасників конкурсу можуть бути надані уповноваженим державним органам,
зокрема в межах, у яких ці органи мають право перевіряти виконання юридичних обов'язків,
покладених на Організатора як такого, що обіцяє нагороду;
8) персональні дані учасника конкурсу не будуть передані до третіх країн (за межами Європейської
економічної зони) або до міжнародних організацій; персональні дані учасників, зазначених у п. 3
літ. а, оброблятимуться до завершення конкурсу та надання інформації про його результат;
9) персональні дані учасників, зазначених у п. 3 літ. б, будуть оброблятися протягом періоду,
передбаченого податковими нормами, а потім для архівних цілей відповідно до відповідних
положень законодавства;
10) учасник має право: отримувати інформацію про обробку персональних даних та права
відповідно до GDPR, доступ до вмісту ваших даних і виправлення, а також право на видалення
персональних даних з файлів адміністратора (крім випадків, коли подальша обробка необхідна для
виконання юридичного зобов'язання або встановлення, висунення чи захисту претензій) і право
обмежувати обробку, передавати персональні дані, заперечувати проти обробки - у випадках та на
умовах, визначених GDPR;
11) якщо обробка персональних даних учасника конкурсу здійснюється на основі згоди, учасник
також має право відкликати згоду у будь-який час без впливу на законність обробки на основі згоди
до її відкликання. Відкликання згоди на обробку персональних даних можна надіслати на
електронну адресу: matinf@uj.edu.pl; традиційною поштою за адресою: Факультет математики та
інформатики Ягеллонського університету, вул. Łojasiewicza 6, 30–348, Kraków або відкликати,
з’явившись особисто до деканату факультету математики та інформатики Ягеллонського
університету. Наслідком відкликання згоди на обробку персональних даних буде неопублікування
персональних даних переможця конкурсу на сайті Організатора та в соціальних мережах
Організатора;
12) персональні дані учасника конкурсу не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи
профілюванню;
13) учасник конкурсу має право подати скаргу до Голови Управління із захисту персональних
даних, якщо буде виявлено, що обробка його персональних даних порушує положення GDPR.
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