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Zarządzenie nr 41
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 10 marca 2022 roku
w sprawie: Regulaminu Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 420 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 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.) oraz w uzgodnieniu z Samorządem
Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje:
§1
Regulamin Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do zarządzenia.
§2
1. Osoby, które otrzymały stypendium na podstawie dotychczas obowiązującego Regulaminu
Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, stają się z dniem wejścia w życie Regulaminu,
o którym mowa w § 1, stypendystami w rozumieniu niniejszego zarządzenia i otrzymują
stypendium na jego podstawie ze środków Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego
w wysokości i na zasadach określonych w zarządzeniu.
2. Kapituła Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego powołana decyzją nr 17 Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Kapituły
Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020–2022 staje się Kapitułą,
o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, i pełni
swoją funkcję do końca kadencji określonej w tej decyzji.
§3
Uchyla się Regulamin Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowiący załącznik
do uchwały nr 51/V/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie utworzenia w ramach Własnych Funduszy Stypendialnych Stypendium
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przyjęcia Regulaminu Stypendium Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Załącznik do zarządzenia nr 41 Rektora UJ z dnia 10 marca 2022 r.

Regulamin Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Odwołując się do wielowiekowej tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego i mając na względzie
jego przyszłość, utworzono Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako własny fundusz
stypendialny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego
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 nadziei na to, że będą
mogli dołączyć do grona najwybitniejszych absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§1
1. Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane dalej „Stypendium UJ”, przeznaczone
jest dla osób, które chcą podjąć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na wybranym przez
siebie kierunku studiów, z wyłączeniem kierunków studiów prowadzonych w ramach
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
2. Stypendium UJ przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce.
§2
Środki na wypłatę Stypendium UJ 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
1. O Stypendium UJ może ubiegać się osoba, która łącznie spełniła następujące kryteria:
1) złożyła egzamin maturalny lub jego zagraniczny odpowiednik nie dawniej niż 3 lata
przed ogłoszeniem konkursu o Stypendium UJ lub w momencie ogłoszenia konkursu
jest uczniem ostatniej klasy szkoły kończącej się złożeniem egzaminu maturalnego lub
jego zagranicznego odpowiednika;
2) w roku akademickim następującym po roku ogłoszenia konkursu podejmuje studia
po raz pierwszy;
3) posiada wybitne wyniki w nauce.
2. W uzasadnionym przypadku o Stypendium UJ może ubiegać się student odbywający studia
pierwszego stopnia na okres kształcenia na studiach drugiego stopnia, pod warunkiem
spełnienia kryteriów określonych w ust. 1 pkt 1 i 3.
§4
1. Stypendysta Stypendium UJ otrzymuje Stypendium UJ w wysokości 2 000 zł miesięcznie
przyznawane na cały okres odbywania na Uniwersytecie Jagiellońskim studiów pierwszego
stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na wybranym
przez siebie kierunku studiów, wypłacane łącznie nie dłużej niż przez okres pięciu lat
akademickich (60 miesięcy).
2. Stypendyście Stypendium UJ ponadto przysługuje:
1) maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na studia na wybranym przez siebie
kierunku studiów;
2) możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu lub programu
na zasadach określonych w Regulaminie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich;
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3) w okresie, na który przyznano Stypendium UJ, gwarancja przyznania miejsca w domu
studenckim, które jest opłacane przez stypendystę z własnych środków, o ile
stypendysta, według przepisów odrębnych, będzie się ubiegał o przyznanie tego
miejsca;
4) w okresie, na który przyznano Stypendium UJ, opieka naukowa nauczyciela
akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego posiadającego co najmniej stopień
doktora.
Stypendium UJ jest wypłacane w miesięcznych ratach na wskazany przez stypendystę
numer rachunku bankowego prowadzonego w polskich złotych (PLN) w banku działającym
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od października roku, w którym
stypendysta rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku studiów,
na który zostało przyznane Stypendium UJ.
Stypendysta, który otrzymał Stypendium UJ na okres studiów pierwszego stopnia, może
ubiegać się o przedłużenie uprawnień określonych w ust. 1 i 2 na okres studiów drugiego
stopnia następujących bezpośrednio po studiach pierwszego stopnia pod warunkiem
ukończenia studiów pierwszego stopnia w okresie przewidzianym przez program studiów
oraz spełnienia kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3.
Stypendysta, który przeniósł się na inny kierunek studiów w ramach Uniwersytetu
Jagiellońskiego, może ubiegać się o przeniesienie uprawnień określonych w ust. 1 i 2
na okres studiów na nowym kierunku studiów.
Wniosek o przedłużenie uprawnień, o których mowa w ust. 4, składa się w terminie
do 31 maja roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym stypendysta
planuje rozpocząć studia drugiego stopnia. Wzór wniosku publikowany jest na stronie
internetowej Centrum Wsparcia Dydaktyki.
Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, podejmuje Kapituła Stypendium
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwana dalej „Kapitułą”. Rozstrzygnięcie Kapituły
zatwierdza Rektor UJ. Zatwierdzone rozstrzygnięcie Kapituły jest ostateczne i nie
przysługuje od niego środek zaskarżenia. Przepisów § 6 nie stosuje się.
Otrzymywanie Stypendium UJ nie wyklucza pobierania przez stypendystę innych
świadczeń stypendialnych przysługujących studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Warunkiem wypłaty Stypendium UJ jest podjęcie studiów na wybranym przez siebie
kierunku w roku rozstrzygnięcia konkursu.
§5

1. Konkurs o Stypendium UJ przeprowadza Kapituła.
2. Kapitułę powołuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Kapituły wchodzą:
1) Prorektor UJ ds. dydaktyki jako przewodniczący;
2) nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Jagiellońskiego;
3) przewodniczący Samorządu Studentów UJ.
3. Kapituła jest powoływana na okres kadencji Rektora UJ. Po upływie kadencji Kapituła
działa do czasu powołania Kapituły na kolejną kadencję.
4. Rozstrzygnięcia Kapituły podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy liczby członków Kapituły. W przypadku równej liczby głosów
decydujący jest głos przewodniczącego Kapituły.
§6
1. Konkurs o Stypendium UJ przeprowadza się corocznie.
2. Informację o ogłoszeniu konkursu oraz szczegółowe zasady jego organizacji, w tym
harmonogram, podaje się na stronie internetowej Centrum Wsparcia Dydaktyki do 1 marca
roku poprzedzającego rok akademicki, od którego Stypendium UJ zostaje przyznane.
3. Konkurs składa się z dwóch następujących po sobie etapów.

4. Uczestnik konkursu o Stypendium UJ w pierwszym etapie konkursu dostarcza w sposób
określony w szczegółowych zasadach organizacji konkursu formularz osobowy oraz
materiały stanowiące prezentację uczestnika, jego wyników w nauce, dotychczasowych
osiągnięć, zainteresowań i planowanej ścieżki rozwoju w związku z wybranym kierunkiem
studiów, w dowolnej formie przekazu, najpóźniej do 15 kwietnia w roku ogłoszenia
konkursu. Dokumentacja niekompletna lub złożona po wyznaczonym terminie nie podlega
rozpatrzeniu.
5. Kapituła rozstrzyga o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu łącznie nie więcej niż
dwudziestu uczestników. Kapituła może postanowić o zakończeniu konkursu po pierwszym
etapie bez rozstrzygnięcia.
6. Kandydatury uczestników konkursu, którzy zamierzają podjąć po raz pierwszy studia
pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, rozpatrywane są odrębnie od
kandydatur uczestników konkursu, którzy podejmowali już studia.
7. Nie później niż do 30 maja w roku ogłoszenia konkursu:
1) podaje się na stronie internetowej Centrum Wsparcia Dydaktyki informację
o zakończeniu pierwszego etapu konkursu;
2) powiadamia się uczestników pierwszego etapu o zakwalifikowaniu albo odmowie
zakwalifikowania do drugiego etapu konkursu.
8. Z uczestnikami konkursu zakwalifikowanymi do drugiego etapu konkursu Kapituła
przeprowadza indywidualne rozmowy ukierunkowane na weryfikację wyników w nauce
i osiągnięć uczestnika oraz rozpoznanie jego zainteresowań i predyspozycji
do zrealizowania planowanej ścieżki rozwoju.
9. Rozmowy, o których mowa w ust. 8, prowadzone są bezpośrednio lub zdalnie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej umożliwiających wielostronną komunikację w czasie
rzeczywistym, wypowiadanie się, identyfikację osób biorących udział w rozmowie
i potwierdzenie uczestnictwa w rozmowie, z zachowaniem reguł właściwych dla ochrony
danych osobowych.
10. Nie później niż do 1 lipca w roku ogłoszenia konkursu:
1) podaje się na stronie internetowej Centrum Wsparcia Dydaktyki informację
o zakończeniu drugiego etapu konkursu wraz z imienną listą stypendystów
Stypendium UJ;
2) powiadamia się uczestników drugiego etapu konkursu o rozstrzygnięciu.
11. W każdej edycji konkursu może być przyznanych nie więcej niż siedem Stypendiów UJ,
z wyłączeniem Stypendiów UJ, o których mowa w § 4 ust. 4. W danej edycji konkursu
Kapituła może nie przyznać żadnego Stypendium UJ.
12. Rozstrzygnięcie Kapituły w sprawie przyznania Stypendium UJ zatwierdza Rektor UJ.
Zatwierdzone rozstrzygnięcie Kapituły jest ostateczne i nie przysługuje od niego środek
zaskarżenia.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prorektor UJ ds. dydaktyki może zmienić
terminy określone w ust. 2, 4, 7 i 10. Informację o zmianie terminów ogłasza się
niezwłocznie na stronie internetowej Centrum Wsparcia Dydaktyki.
§7
1. Kapituła wskazuje opiekuna naukowego stypendysty na podstawie rekomendacji
kierownika jednostki organizacyjnej UJ, w której realizowane jest kształcenie na kierunku,
na którym stypendysta otrzymuje Stypendium UJ. W przypadku odrzucenia kandydatury
lub kandydatur Kapituła zwraca się do kierownika ww. jednostki o przedstawienie innej
kandydatury lub kandydatur.
2. Do obowiązków opiekuna naukowego należy:
1) stała współpraca ze stypendystą na ustalonych między opiekunem naukowym
a stypendystą zasadach w celu realizacji zaplanowanej ścieżki rozwoju;
2) opiniowanie sprawozdania stypendysty.

3. Stypendysta ma prawo do zmiany opiekuna naukowego. Umotywowany wniosek o zmianę
opiekuna naukowego stypendysta składa do przewodniczącego Kapituły za pośrednictwem
Centrum Wsparcia Dydaktyki. Stypendysta może zaproponować kandydata na nowego
opiekuna naukowego.
4. Opiekun naukowy ma prawo do rezygnacji z pełnionej funkcji.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§8
1. Stypendysta jest zobowiązany do złożenia corocznego sprawozdania, w szczególności
z uzyskanych wyników w nauce i osiągnięć oraz postępów w realizacji wskazanej przy
ubieganiu się o Stypendium UJ planowanej ścieżki rozwoju, w terminie do 30 sierpnia roku
akademickiego, którego dotyczy sprawozdanie. Stypendysta składa sprawozdanie
opiekunowi naukowemu za pośrednictwem Centrum Wsparcia Dydaktyki.
2. Opiekun naukowy opiniuje pozytywnie lub negatywnie sprawozdanie stypendysty
i przekazuje pisemną opinię stypendyście za pośrednictwem Centrum Wsparcia Dydaktyki
w terminie do 30 września roku akademickiego, którego dotyczy sprawozdanie.
3. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 1 stypendysta zobowiązany jest
złożyć sprawozdanie w terminie do 31 października roku akademickiego następującego po
roku akademickim, którego dotyczy sprawozdanie, a opiekun naukowy przekazać opinię
do 30 listopada tego samego roku.
4. W przypadku negatywnej opinii opiekuna naukowego stypendyście przysługuje prawo
do złożenia do Kapituły zastrzeżeń do opinii, za pośrednictwem Centrum Wsparcia
Dydaktyki, w terminie siedmiu dni od dnia jej otrzymania. Rozstrzygnięcie Kapituły
w sprawie zastrzeżeń jest ostateczne i nie przysługuje od niego środek zaskarżenia.
§9
Wypłata Stypendium UJ jest zawieszona:
1) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchybiono terminom,
o których mowa w § 8 ust. 1 i 2, nie później niż do czasu wydania przez Kapitułę
rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 8 ust. 4 zdanie drugie;
2) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym opiekun naukowy
negatywnie zaopiniował sprawozdanie, do czasu wydania przez Kapitułę
rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 8 ust. 4;
3) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wobec stypendysty
zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, do czasu jego zakończenia;
4) w przypadku przeniesienia na inny kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim
do czasu wydania przez Kapitułę rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 4 ust. 7;
5) na okres urlopu od zajęć, bez możliwości wypłaty wyrównania za ten okres.
§ 10
1. Stypendysta traci prawo do Stypendium UJ oraz do uprawnień, o których mowa
w § 4 ust. 2, od miesiąca następującego po zaistnieniu poniższych okoliczności:
1) ostatecznego skreślenia z listy studentów;
2) przeniesienia na inną uczelnię;
3) uzyskania zgody na powtarzanie roku, zgodnie z Regulaminem studiów;
4) wpisu warunkowego na kolejny rok studiów;
5) ukarania karą dyscyplinarną;
6) zawieszenia w prawach studenta;
7) ukończenia studiów na kierunku, na którym zostało przyznane Stypendium UJ,
z zastrzeżeniem § 4 ust. 4;

8) negatywnego rozstrzygnięcia przez Kapitułę w sprawie zastrzeżeń stypendysty do
negatywnej opinii opiekuna naukowego złożonych w trybie § 8 ust. 4;
9) niezłożenia przez stypendystę sprawozdania w terminie określonym w § 8 ust. 3.
2. Stypendysta traci prawo do Stypendium UJ oraz uprawnień, o których mowa w § 4 ust. 2,
oraz zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego już Stypendium UJ w całości w przypadku
ujawnienia okoliczności wykluczających przyznanie Stypendium UJ, w szczególności
braku spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 lub podania nieprawdziwych danych
w formularzu zgłoszeniowym.
3. Rektor UJ może zawiesić wypłatę Stypendium UJ lub pozbawić stypendystę prawa do
dalszego otrzymywania Stypendium UJ w innych niewymienionych w ust. 1 i 2 szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
4. Rektor UJ w przypadkach określonych w ust. 1 zawiadamia o utracie uprawnień,
a w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje rozstrzygnięcie. Przed
zawiadomieniem lub podjęciem rozstrzygnięcia Rektor UJ może zasięgnąć opinii
przewodniczącego Kapituły.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcie podejmuje Kapituła.
2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
§ 12
Obsługę administracyjną i organizacyjną Stypendium UJ prowadzi Centrum Wsparcia
Dydaktyki.
§ 13
Po zakończeniu finansowania własnego funduszu stypendialnego Stypendium UJ jego
działalność zostanie zakończona.
§ 14
Realizując obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w związku z konkursem
o Stypendium UJ, 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 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 zwycięzców
w organizowanym konkursie,

b) w przypadku uczestnika konkursu będącego stypendystą Stypendium UJ – 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;
4) podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne
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 stanowi obowiązek prawny, a ich niepodanie uniemożliwi
nagrodzenie uczestnika;
5) dane osobowe uczestników, o których mowa w pkt 3 lit. a, nie będą udostępniane
podmiotom spoza załogi Organizatora;
6) dane osobowe uczestników, o których mowa w pkt 3 lit. b, mogą zostać zamieszczone
na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
Dane te mogą być także 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;
7) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich (poza
Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych;
8) 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 konkursu 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, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
11) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przedmiotem automatycznego
podejmowania decyzji ani profilowania;
12) uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
narusza przepisy RODO.

Rektor
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