75.0200.111.2019
Zarządzenie nr 26
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 12 marca 2020 roku
w sprawie: Regulaminu Funduszu Stypendialnego Ad Polonos
Na podstawie art 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z art. 245 ustawy z dnia 3
lipca
2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.), działając w uzgodnieniu z Samorządem Studentów UJ oraz
Towarzystwem Doktorantów UJ, zarządzam, co następuje:
§1
Regulamin Funduszu Stypendialnego Ad Polonos otrzymuje brzmienie określone w załączniku
do zarządzenia.
§2
Informacja o ogłoszeniu konkursu o stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego
Ad Polonos wraz z harmonogramem konkursu obowiązującym w roku akademickim
2019/2020 zostanie podana na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w terminie
14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§3
Uchyla się Regulamin Funduszu Stypendialnego Ad Polonos stanowiący załącznik do uchwały
nr 99/IX/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie
utworzenia Funduszu Stypendialnego Ad Polonos oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu
Stypendialnego Ad Polonos.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora UJ z 12 marca 2020 r.

Regulamin Funduszu Stypendialnego Ad Polonos
Fundusz Stypendialny Ad Polonos, zwany dalej „Funduszem”, powstał i utrzymuje się
ze środków finansowych ofiarowanych na rzecz Funduszu Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
przez prof. dr hab. Urszulę Martę Doleżal, która w ten sposób pragnie wspomagać potomków
zesłańców polskich studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim, co jest wyrazem pamięci
o prof. dr. hab. med. Marianie Doleżalu, który pochodził z rodziny zasłużonej dla polskości
ziem kresowych.
§1
Środki finansowe Funduszu są przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce dla
wyróżniających się studentów UJ oraz za osiągnięcia naukowe dla uczestników studiów
doktoranckich UJ, będących potomkami zesłańców polskich.
§2
Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów z Funduszu są ewidencjonowane na odrębnym
koncie księgowym „własne fundusze stypendialne” i pochodzą ze środków finansowych
ofiarowanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez prof. dr hab. Urszulę Martę Doleżal.
§3
1. O stypendium z Funduszu mogą ubiegać się:
1) za wyniki w nauce – studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub są studentami studiów drugiego
stopnia i spełniają łącznie następujące warunki:
a) w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać
przyznane stypendium, wypełnili wszystkie warunki przewidziane regulaminem
studiów i programem studiów wymagane do zaliczenia roku studiów na danym
kierunku studiów i zostali wpisani na kolejny rok akademicki,
b) uzyskali średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 za rok akademicki poprzedzający rok,
na który przyznawane jest stypendium, liczoną zgodnie z Regulaminem studiów
pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
c) mają ważną Kartę Polaka lub wobec których wydano decyzję w sprawie
stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
d) są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub Ukrainy;
2) za osiągnięcia naukowe – uczestnicy studiów doktoranckich na Uniwersytecie
Jagiellońskim – Collegium Medicum, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) ukończyli pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim
poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium,
b) w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać
przyznane stypendium, wypełnili wszystkie warunki przewidziane Regulaminem
studiów doktoranckich, planem i programem studiów doktoranckich wymagane do
zaliczenia roku studiów i są wpisani na kolejny rok akademicki,
c) wykazują się udokumentowaną działalnością naukową, o której mowa w § 8 ust. 3
pkt 2 lit. a, w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium,

d) mają ważną Kartę Polaka lub wobec których wydano decyzję w sprawie
stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
e) są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub Ukrainy.
2. W przypadku braku kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
lit. a, stypendium może zostać przyznane uczestnikowi studiów doktoranckich na
Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum, który ukończył co najmniej drugi rok
studiów doktoranckich i spełnia pozostałe warunki określone w ust. 1 pkt 2.
3. Student podczas kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim może zostać stypendystą
Funduszu maksymalnie dwa razy, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo w otrzymaniu
stypendium przysługuje kandydatowi, który dotychczas nie był stypendystą Funduszu.
4. Uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim może zostać stypendystą
Funduszu, także jeśli podczas kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, będąc
studentem, otrzymywał stypendium z Funduszu za wyniki w nauce. Przepis ust. 3 stosuje
się odpowiednio.
§4
1. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy od października do lipca danego roku
akademickiego i jest wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę
co miesiąc w równych wysokościach.
2. Stypendysta zobowiązany jest wskazać do wpłat rachunek bankowy prowadzony
w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wysokość stypendium nie może być wyższa niż 400 zł (słownie: czterysta złotych)
miesięcznie w przypadku studentów oraz 500 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie
w przypadku doktorantów.
4. Wypłata pierwszego stypendium następuje jednorazowo nie później niż w grudniu w roku
akademickim, na który zostało przyznane stypendium, z wyrównaniem za październik
i listopad.
§5
Informację o ogłoszeniu konkursu o stypendium w ramach Funduszu oraz o zasadach jego
przyznawania podaje się na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego do 15 września
roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma zostać
przyznane.
§6
Kandydat ubiegający się o przyznanie stypendium obowiązany jest złożyć:
1) formularz zgłoszeniowy według wzoru, zamieszczonego na stronie jednostki
organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzącej obsługę administracyjną
własnych funduszy stypendialnych;
2) w przypadku kandydatów będących studentami – zaświadczenie o wysokości średniej
ważonej ocen za rok akademicki poprzedzający rok, na który przyznawane jest
stypendium;
3) opis osiągnięć naukowych uwzględniający kryteria określone odpowiednio w § 8 ust. 3
pkt 1 lub 2 wraz z dokumentami je potwierdzającymi.

§7
1. Dokumenty, o których mowa w § 6, składa się w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu
Jagiellońskiego odpowiedzialnej za obsługę własnych funduszy stypendialnych, w terminie
do 20 października roku akademickiego, na który stypendium ma zostać przyznane.
2. Dokumenty złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 1, jak też dokumenty
niekompletne, nie podlegają rozpatrzeniu. Termin określony w ust. 1 nie podlega
przedłużeniu.
§8
1. Kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium wyłania w drodze konkursu
Rada Funduszu Stypendialnego Ad Polonos, zwana dalej „Radą”, powoływana przez
Rektora UJ.
2. W skład Rady wchodzą: przedstawiciel Darczyńcy, co najmniej dwóch przedstawicieli
władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum, przedstawiciel Związku Sybiraków oraz po jednym przedstawicielu
Samorządu Studentów UJ i Towarzystwa Doktorantów UJ.
3. Rada przygotowuje ranking uczestników konkursu na podstawie następujących kryteriów:
1) w przypadku studentów:
a) średnia ważona ocen ze studiów co najmniej 4,0; w przypadku, gdy na ostatniej
pozycji na liście rankingowej kandydatów rekomendowanych do otrzymania
stypendium znajduje się więcej niż jedna osoba z tą samą średnią ocen, do
otrzymania stypendium Rada rekomenduje studenta, który w roku akademickim
poprzedzającym przyznanie stypendium otrzymywał stypendium rektora,
b) jeżeli kryterium określone w lit. a nie pozwala na ustalenie kolejności uczestników
konkursu na liście rankingowej, pod uwagę brana jest udokumentowana aktywność
studenta w kole naukowym działającym na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku
akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane
stypendium, trwająca nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy, w ten sposób, że:
− za potwierdzoną działalność w kole naukowym, bez względu na liczbę kół –
uczestnik konkursu otrzymuje 1 punkt,
– za pełnienie funkcji w kole naukowym – uczestnik konkursu otrzymuje
dodatkowy 1 punkt.
Na potwierdzenie aktywności w kole naukowym student przedkłada zaświadczenie
opiekuna koła naukowego.
c) w przypadku, gdy kryteria określone w lit. b nie są wystarczające do ustalenia
kolejności kandydatów na liście rankingowej z powodu osiągnięcia przez nich tej
samej liczby punktów – o kolejności uczestników konkursu na liście rankingowej
rozstrzyga Rada w głosowaniu jawnym większością głosów;
2) w przypadku doktorantów:
a) udokumentowana działalność naukowa (od 0 do 80 punktów):
− udział w konferencjach naukowych: od 0 do 30 punktów (udział w krajowej
konferencji naukowej z referatem – 2 punkty, z posterem – 1 punkt; udział
w międzynarodowej konferencji naukowej z referatem – 4 punkty, z posterem –
2 punkty),
− publikacje naukowe ujęte w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych ministra właściwego
ds. szkolnictwa wyższego obowiązującym w roku akademickim
poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium: od
0 do 30 punktów (każda publikacja w języku angielskim – 6 pkt, każda
publikacja w innym języku obcym niż angielski – 3 pkt, każda publikacja

w języku polskim – 2 punkty); nie są uwzględniane publikacje, które dopiero są
przyjęte do publikacji, w recenzji lub w druku,
− udział w projektach naukowych: od 0 do 20 punktów (udział w projekcie –
2 punkty; pełnienie funkcji kierownika projektu – 8 punktów),
b) w przypadku, gdy kryteria określone w lit. a nie są wystarczające do ustalenia
kolejności uczestników konkursu na liście rankingowej z powodu osiągnięcia przez
nich tej samej łącznej liczby punktów – o kolejności rozstrzyga Rada w głosowaniu
jawnym większością głosów.
4. Po przeprowadzeniu konkursu Rada rekomenduje Rektorowi UJ nie więcej niż dwunastu
kandydatów do przyznania stypendium, w tym maksymalnie dwóch kandydatów spośród
uczestników studiów doktoranckich.
5. Rada może nie rekomendować Rektorowi UJ żadnego kandydata do stypendium.
6. Rektor UJ może nie przyznać żadnego stypendium w danym roku akademickim.
§9
1. Rektor UJ:
1) zarządza Funduszem przy pomocy Rady;
2) określa wysokość stypendium w danym roku akademickim;
3) na wniosek Rady rozstrzyga o przyznaniu stypendium;
4) zawiadamia uczestników konkursu o wynikach postępowania konkursowego.
2. Rozstrzygnięcie Rektora UJ dotyczące przyznania stypendium jest ostateczne i nie
przysługuje od niego odwołanie.
3. Stypendysta Funduszu otrzymuje dyplom potwierdzający przyznanie stypendium.
§ 10
Stypendysta traci prawo do dalszego otrzymywania stypendium od miesiąca następującego
w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) ostatecznego skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich;
2) przeniesienia do innej uczelni;
3) ukarania karą dyscyplinarną;
4) zawieszenia w prawach studenta;
5) ukończenia studiów wyższych na kierunku lub studiów doktoranckich, na których
przyznano stypendium;
6) utraty ważności Karty Polaka, chyba że stypendysta jednocześnie nabył prawo
do pobytu stałego;
7) ostatecznego uchylenia, stwierdzenia nieważności, wygaśnięcia decyzji w sprawie
stwierdzenia polskiego pochodzenia.
§ 11
1. W przypadku naruszenia przez stypendystę zasad Regulaminu, w szczególności przez
podanie nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym lub naruszenia zasad
rzetelności naukowej, wypłata stypendium może zostać wstrzymana. O wstrzymaniu
wypłaty stypendium rozstrzyga Rektor UJ.
2. Jeżeli postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Rektora UJ potwierdzi zarzuty, Rektor
UJ zobowiązuje stypendystę do zwrotu pobranego stypendium, wyznaczając odpowiedni
termin. Rozstrzygnięcie Rektora UJ jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołania.

3. Jeśli postępowanie nie potwierdzi zarzutów, wypłata stypendium zostaje wznowiona,
a zaległe stypendia wypłacone.
4. W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec stypendysty przepisy
ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.
§ 12
W przypadku zakończenia finansowania Funduszu przez Panią prof. dr hab. Urszulę Martę
Doleżal, działalność Funduszu zostaje zakończona.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

