75.0200.97.2021
Zarządzenie nr 117
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
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

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 409 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz
w związku z § 200 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje:
§1
1. Tworzy się Fundusz Stypendialny dla studentów, doktorantów szkół doktorskich
i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego celem wypłaty
stypendium naukowego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości
w Uniwersytecie Jagiellońskim, zwany dalej „Funduszem”.
2. Nadaje się Zasady ramowe 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 w brzmieniu określonym w załączniku
do zarządzenia.
§2
Za administracyjną obsługę stypendiów odpowiada Biuro ds. obsługi programu strategicznego
Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, a w przypadku spraw dotyczących
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum – w porozumieniu z osobami
wyznaczonymi do obsługi tego programu na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium
Medicum.
§3
W przypadku likwidacji Funduszu środki, które nie zostały wykorzystane na wypłaty
stypendiów, zostają przeznaczone do wykorzystania na inne cele określone przez Rektora UJ
w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

§4
Zatwierdza się dotychczasowo stosowany sposób przyznawania stypendiów dla studentów
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz
dla doktorantów szkół doktorskich i uczestników studiów doktoranckich w programie
strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim
2020/2021.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Załącznik do zarządzenia nr 117 Rektora UJ z dnia 20 października 2021 r.

ZASADY RAMOWE 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
§1
Użyte w niniejszych Zasadach pojęcia oznaczają, niezależnie od liczby pojedynczej lub
mnogiej, w której są użyte, oraz pisowni wielką bądź małą literą:
UJ – Uniwersytet Jagielloński,
ID.UJ – program strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim,
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,
Fundusz – Fundusz Stypendialny dla studentów, doktorantów szkół doktorskich i uczestników
studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego
Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim,
organizator konkursu – w przypadku studentów i uczestników studiów doktoranckich –
dziekana wydziału, a w przypadku doktorantów – dziekana wydziału w porozumieniu
z dyrektorem szkoły doktorskiej, działającym w ramach swoich kompetencji,
Zasady ramowe stypendiów – niniejsze Zasady ramowe 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,
student – studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego (polskiego bądź cudzoziemca) będącego
studentem studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich,
doktorant – doktoranta szkoły doktorskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjętego do szkoły
doktorskiej w drodze konkursu, wpisu na listę doktorantów w dowolnym momencie roku
akademickiego, który złożył ślubowanie zgodnie z art. 200 ust. 8 ustawy,
uczestnik studiów doktoranckich – uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu
Jagiellońskiego przyjętego na studia przed rokiem akademickim 2019/2020, tj. uczestnika
studiów trzeciego stopnia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183),
stypendium lub stypendium naukowe – stypendium przeznaczone dla studentów,
doktorantów i uczestników studiów doktoranckich na podstawie wyników w nauce zgodnie
z procedurą określoną w Zasadach ramowych stypendiów oraz w regulaminach, o których
mowa w § 5.
§2
1. Zasady ramowe stypendiów określają zasady przyznawania z Funduszu stypendium
naukowego dla studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich, doktorantów i uczestników studiów doktoranckich
w ramach ID.UJ.
2. Stypendium naukowe przeznaczone jest dla studentów, doktorantów oraz uczestników
studiów doktoranckich zgodnie z Zasadami ramowymi stypendiów oraz regulaminami,
o których mowa w § 5, a także zgodnie z zasadą 4*I oraz założeniami ID.UJ.

§3
1. Środki na wypłatę stypendiów pochodzą ze środków przyznanych Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
2. Łączną pulę środków przeznaczonych na wypłaty stypendiów w danym roku akademickim
ustala Rektor UJ w porozumieniu z Prorektorem UJ ds. badań naukowych, pełnomocnikiem
Rektora UJ ds. projektów strategicznych oraz przewodniczącym Zespołu Koordynującego
ID.UJ.
3. Organizatorzy konkursów ustalają wysokość przyznawanego stypendium naukowego
z uwzględnieniem § 4 ust. 4 i 5.
§4
1. W ramach ID.UJ przewiduje się możliwość przyznawania stypendium naukowego
przeznaczonego dla studentów, doktorantów oraz uczestników studiów doktoranckich
na podstawie wyników w nauce zgodnie z procedurą określoną w Zasadach ramowych
stypendiów oraz regulaminach, o których mowa w § 5.
2. Stypendium naukowe przyznawane jest w drodze konkursu maksymalnie 50% studentów
roku na danym kierunku studiów, maksymalnie 50% doktorantów danej szkoły doktorskiej
na danym programie kształcenia/programie doktorskim i maksymalnie 50% uczestników
studiów doktoranckich na danych studiach doktoranckich na podstawie dobrowolnych,
pisemnych zgłoszeń studentów, doktorantów i uczestników studiów doktoranckich według
ogłoszonego wzoru, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej.
3. W przypadku doktorantów stypendium stanowi dodatkową, poza stypendium
doktoranckim, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), formę wsparcia
doktorantów.
4. W przypadku studentów miesięczna wysokość stypendium naukowego wynosi:
1) w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia i studentów od I do III roku
jednolitych studiów magisterskich – od 800 zł do 1 200 zł;
2) w przypadku studentów studiów drugiego stopnia i studentów od IV roku jednolitych
studiów magisterskich – od 1 000 zł do 1 600 zł;
3) w przypadku studentów cudzoziemców – maksymalnie do 3 200 zł; pkt 1–2 w takim
przypadku nie stosuje się.
5. W przypadku doktorantów i uczestników studiów doktoranckich miesięczna wysokość
stypendium naukowego wynosi:
1) I rok – od 800 zł do 1 200 zł;
2) II rok – od 1 300 zł do 1 500 zł;
3) od III roku – od 1 600 zł do 2 000 zł;
4) dla cudzoziemców – maksymalnie do 3 500 zł; pkt 1–3 w takim przypadku
nie stosuje się.
6. Otrzymywanie stypendium naukowego nie wyklucza pobierania przez studenta, doktoranta
oraz uczestnika studiów doktoranckich innych świadczeń przysługujących studentom,
doktorantom oraz uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§5
1. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium naukowego określają regulaminy
przyznawania tego stypendium uchwalane przez organizatorów konkursu i zatwierdzane
przez Prorektora UJ ds. badań naukowych, zgodne z Zasadami ramowymi stypendiów
i innymi aktami wewnętrznie obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, przy czym
każdy z regulaminów powinien określać m.in.:
1) sposób publikacji ogłoszenia o konkursie oraz o jego wynikach;

2) warunki formalne wniosku o przyznanie stypendium, w tym wzór wniosku w postaci
załącznika do regulaminu, oraz listę wymaganej dokumentacji do przedłożenia (jeśli
dotyczy);
3) termin składania wniosku o przyznanie stypendium;
4) terminy i procedurę rozpatrzenia wniosku;
5) sposób tworzenia i zasady działania podmiotu (np. komisji konkursowej), który
rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium, przy czym w składzie takiego podmiotu
powinien znaleźć się co najmniej jeden przedstawiciel Samorządu Studentów UJ lub
Towarzystwa Doktorantów UJ;
6) termin ogłoszenia wyników konkursu;
7) okres, na jaki stypendium jest przyznawane, jego wysokość i sposób wypłacania;
8) procedurę odwoławczą od niekorzystnego rozstrzygnięcia i tryb tego odwołania;
9) przesłanki utraty prawa do otrzymywania stypendium oraz procedury postępowania
w tym zakresie;
10) terminy, w których następuje zaprzestanie wypłaty stypendium (jeśli dotyczy);
11) określenie przypadków i procedury przy ewentualnej konieczności zwrotu nienależnie
pobranych stypendiów w całości bądź w części oraz podmiot, który rozstrzyga
w powyższych przypadkach, i formę, w jakiej rozstrzyga się o powyższych
przypadkach.
2. W treści każdego regulaminu znajduje się informacja w sprawie przetwarzania danych
osobowych studentów, doktorantów i uczestników studiów doktoranckich.
§6
Procedura wnioskowania o stypendia odbywa się za pośrednictwem systemu Strefa ID.UJ,
procedura tworzenia list stypendialnych za pośrednictwem systemu USOS (Uniwersyteckiego
Systemu Obsługi Studiów), natomiast wypłacanie stypendiów za pośrednictwem systemu SAP
FICA na zasadach ogólnych obowiązujących na Uniwersytecie Jagiellońskim.

