Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/V/2018
Senatu UJ z 30 maja 2018 roku

Regulamin Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Preambuła:
Odwołując się do wielowiekowej tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego i mając na względzie jego
przyszłość, tworzy się Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem Stypendium jest poszukiwanie
najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia, których różnorodne talenty wykraczają poza
sztywne ramy oceny oraz wspieranie ich dalszego rozwoju z poszanowaniem wolności twórczej i
indywidualizmu każdego z nich, w ten sposób, by dołączyli oni do grona najwybitniejszych
absolwentów swojej Alma Mater.
§1
1. Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane dalej „Stypendium”, przeznaczone jest dla
wybitnych uczniów lub absolwentów polskich bądź zagranicznych szkół średnich oraz dla
wybitnych polskich lub zagranicznych studentów, którzy chcą podjąć studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim na wybranym przez siebie kierunku studiów, z wyłączeniem kierunków studiów
prowadzonych w ramach UJ Collegium Medicum.
2. Stypendium przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, lub
artystyczne.
§2
1. Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej, który
nie może być większy niż 20% planowanego zysku netto na dany rok.
2. Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów są ewidencjonowane na odrębnym koncie księgowym:
„Własne Fundusze Stypendialne”.
3. Stypendystom przysługuje:
1) stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej
niż 5 lat) odbywanych w Uniwersytecie Jagiellońskim jednolitych studiów magisterskich,
studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku
studiów,
2) maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na studia, na wybranym przez siebie kierunku
studiów,
3) możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu studiów,
4) w okresie wypłacania stypendium, gwarancja przyznania miejsca w domu studenckim, które
jest opłacane przez stypendystę na ogólnych zasadach określonych w UJ,
5) w okresie wypłacania stypendium, opieka naukowa pracownika UJ wskazanego przez Rektora
UJ.
§3
1. Stypendium skierowane jest do osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) ukończyły nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę wydającą świadectwo lub
inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub są
w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły,
2) prowadzą badania naukowe lub posiadają wybitne wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia
naukowe, lub artystyczne.
2. Otrzymywanie stypendium nie wyklucza pobierania przez stypendystę innych świadczeń
stypendialnych przysługujących studentom UJ.
3. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium zobowiązane są do wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i wyłonienia

laureatów konkursu oraz ogłoszenia list rankingowych. Formularz zgody zostanie opublikowany
jednocześnie z ogłoszeniem naboru wniosków w konkursie. Wycofanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w konkursie.
§4
1. Stypendia przyznawane są w drodze corocznego konkursu.
2. Ogłoszenie o otwarciu naboru wniosków w konkursie oraz szczegółowych zasadach
organizacyjnych konkursu jest zamieszczane na stronie internetowej UJ do 1 lutego danego roku.
3. Zgłoszenia do udziału w konkursie można dokonywać w terminie do 15 marca danego roku,
w sposób określony w szczegółowych zasadach organizacyjnych konkursu.
§5
1. Organem właściwym do rozstrzygnięcia konkursu jest, powołana przez Rektora UJ, Kapituła
Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwana dalej „Kapitułą”.
2. W każdej edycji konkursu może być przyznanych nie więcej niż 7 stypendiów, przy czym Kapituła
może zdecydować, iż w danym roku nie zostanie przyznane żadne stypendium.
3. W skład Kapituły wchodzą, wybrani przez Rektora, wybitni przedstawiciele nauki, będący
pracownikami UJ oraz Przewodniczący Samorządu Studentów UJ.
4. Kadencja Kapituły trwa 2 lata. Pierwsza kadencja Kapituły rozpoczyna się z chwilą powołania
i trwa do 31 sierpnia 2020 roku. Po upływie kadencji Kapituła działa do czasu powołania nowego
jej składu.
5. Obsługę administracyjną i organizacyjną konkursu zapewnia Centrum Wsparcia Dydaktyki (CWD).
§6
1. Konkurs odbywa się w dwóch następujących po sobie etapach:
1) pierwszy etap obejmuje:
a) dostarczenie do organizatora: wypełnionego i podpisanego formularza osobowego oraz
materiałów stanowiących prezentację kandydata i jego dotychczasowych osiągnięć,
zainteresowań i planowanej ścieżki rozwoju w postaci, np.: zwięzłego opisu, prezentacji
multimedialnej, filmu, lub innej wybranej przez kandydata formie przekazu;
b) posiedzenie Kapituły, która podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu wybranych kandydatów
do drugiego etapu konkursu, jednak w liczbie nie przekraczającej 20 uczestników konkursu
najwyżej ocenionych w pierwszym etapie, oceniając przy tym przedstawione osiągnięcia
kandydatów. Kapituła zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu konkursu
po pierwszym etapie bez rozstrzygnięcia.
2) drugi etap obejmuje przeprowadzenie przez Kapitułę rozmów z kandydatami wybranymi
w pierwszym etapie, ukierunkowanych na sprawdzenie predyspozycji kandydatów do podjęcia
deklarowanego kierunku studiów oraz rozpoznanie jego osiągnięć, wiedzy i zainteresowań.
2. Lista uczestników konkursu zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu publikowana jest na
stronie internetowej UJ nie później niż do 30 kwietnia danego roku.
3. Lista stypendystów publikowana jest na stronie internetowej UJ nie później niż do 1 lipca danego
roku.
4. Rozstrzygnięcie Kapituły jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
§7
1. Stypendium jest wypłacane w miesięcznych ratach do 15 dnia miesiąca, na wskazany przez
stypendystę numer rachunku bankowego, począwszy od października roku, w którym stypendysta
rozpoczyna studia w UJ na kierunku studiów, którego dotyczy stypendium.
2. Stypendysta jest zobowiązany do przygotowania i złożenia corocznego sprawozdania,
zaakceptowanego przez opiekuna naukowego. Sprawozdanie składa się w Centrum Wsparcia
Dydaktyki w terminie do 30 września danego roku.

§8
Stypendysta traci wszystkie uprawnienia o których mowa w § 2 ust. 2 w przypadku niepodjęcia studiów
w UJ na kierunku studiów, którego dotyczy stypendium, w ciągu dwóch lat od roku przyznania
stypendium.
§9
1. Stypendysta traci prawo do dalszego otrzymywania stypendium, od miesiąca następnego po
zaistnieniu wymienionych okoliczności:
1) ostatecznego skreślenia z listy studentów;
2) rezygnacji ze studiów;
3) przeniesienia do innej uczelni;
4) braku zaliczenia przedmiotów realizowanych w trakcie indywidualnego planu studiów;
5) powtarzania roku;
6) wpisu warunkowego na kolejny rok studiów;
7) ukarania studenta karą dyscyplinarną;
8) zawieszenia w prawach studenta;
9) ukończenia studiów na kierunku, którego dotyczy stypendium;
10) niezłożenia w przewidzianym terminie corocznego sprawozdania;
11) cofnięcia zgody określonej w § 3 ust. 3.
2. Stypendysta traci prawo do dalszego otrzymywania stypendium oraz zobowiązany jest do zwrotu
wypłaconego już stypendium w całości w przypadku ujawnienia okoliczności wykluczających jego
przyznanie, w szczególności braku spełnienia warunków określonych w § 3 Regulaminu lub
podaniu nieprawdziwych danych w zgłoszeniu.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek opiekuna naukowego, wypłata stypendium
może zostać wstrzymana lub stypendysta może zostać pozbawiony prawa do dalszego
otrzymywania stypendium.
4. W przypadku skorzystania przez stypendystę z urlopu studenckiego lub dziekańskiego, wypłata
stypendium zostaje wstrzymana na okres urlopu.
5. Rozstrzygnięcie w przedmiocie o którym mowa w ust. 1-4 podejmuje Rektor UJ. Rozstrzygnięcie
Rektora UJ jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

