Uchwała nr 31/V/2010
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych z Funduszu
Stypendialnego Programów Ukraińskich na Wydziale Prawa i Administracji UJ –
przyjęta w głosowaniu jawnym – jednomyślnie:

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych
z Funduszu Stypendialnego Programów Ukraińskich
na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
§1
1. Fundusz Stypendialny Programów Ukraińskich (zwany dalej „Funduszem”) powstaje
i utrzymuje się ze środków przekazywanych przez fundatorów w celu wspierania inicjatyw
stypendialnych związanych z programami naukowymi i edukacyjnymi prowadzonymi przez
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z partnerami
ukraińskimi.
2. UŜyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
- „WPiA UJ” – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
- „Programy Ukraińskie” – programy edukacyjne i naukowe prowadzone przez WPiA UJ
we współpracy z ukraińskimi uczelniami wyŜszymi lub instytucjami naukowo-badawczymi,
w szczególności Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego przy Lwowskim Narodowym
Uniwersytecie im. Iwana Franki oraz przy Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie
Ekonomicznym, wymianę studentów z Akademią Kijowsko-Mohylańską, jak równieŜ inne
podobne programy, które mogą zostać uruchomione w przyszłości;
- „stypendyści” – osoby, którym przyznano stypendium z Funduszu.
§2
Funduszem zarządza Rada Funduszu. Rada Funduszu rozstrzyga w szczególności
o przyznawaniu stypendiów z Funduszu.
§3
1. W skład Rady Funduszu wchodzi Dziekan WPiA UJ albo – za zgodą Dziekana WPiA UJ Prodziekan WPiA UJ właściwy w sprawach współpracy międzynarodowej oraz osoby
kierujące Programami Ukraińskimi z ramienia WPiA UJ. W skład Rady moŜe ponadto wejść
jeden do trzech pracowników naukowych WPiA UJ posiadających co najmniej stopień
naukowy doktora, powoływanych do Rady Funduszu na trzyletnią kadencję przez Dziekana
WPiA UJ.
2. W skład Rady Funduszu mogą takŜe wejść fundatorzy lub ich przedstawiciele. Fundator
lub jego przedstawiciel ma prawo głosu wyłącznie w sprawach dotyczących stypendiów
ufundowanych przez danego fundatora. Fundator moŜe zastrzec, Ŝe przyznanie stypendium
z ofiarowanych przez niego środków wymaga jego zgody lub zgody jego przedstawiciela.

3. Przewodniczącym Rady jest Dziekan WPiA UJ albo Prodziekan WPiA UJ właściwy
w sprawach współpracy międzynarodowej.
4. Rada Funduszu podejmuje decyzje większością głosów. Rada nie moŜe podjąć decyzji
w przypadku sprzeciwu uczestniczącego w Radzie Dziekana WPiA UJ albo Prodziekana
WPiA UJ właściwego w sprawach współpracy międzynarodowej.
§4
1. O stypendium z Funduszu mogą ubiegać się uczestnicy Programów Ukraińskich
wyróŜniający się osiągnięciami w nauce lub pracy naukowej oraz zainteresowani polskoukraińską współpracą w zakresie badań naukowych z dziedziny nauk prawnych, edukacji
prawniczej oraz transformacji systemu prawnego.
2. Z Funduszu wypłaca się następujące rodzaje stypendiów:
- stypendia przeznaczone na pokrycie kosztów studiów na WPiA UJ, przyznawane na okres
od 3 do 10 miesięcy;
- stypendia przeznaczone na pokrycie kosztów praktyki zawodowej w Polsce lub
krótkoterminowych pobytów na WPiA UJ w celu prowadzenia badań naukowych lub
kwerendy bibliotecznej, przyznawane na okres od 2 tygodni do 3 miesięcy.
§5
1. Kandydat ubiegający się o stypendium Funduszu składa podanie wraz z Ŝyciorysem
i listem motywacyjnym. Kandydat będący doktorantem (aspirantem) lub pracownikiem
naukowym składa równieŜ wykaz publikacji. Kandydat ubiegający się o stypendium
przeznaczone na pobyt badawczy lub kwerendę biblioteczną składa ponadto opis projektu
badawczego. Rada Funduszu moŜe ponadto zobowiązać kandydata do przedstawienia
pisemnej opinii opiekuna naukowego.
2. Kandydaci mogą ponadto załączać inne dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte
w dokumentach wymienionych w ust. 1, w szczególności:
- oświadczenie o średniej ocen ze studiów (nie dotyczy doktorantów/aspirantów),
- informację o udziale w konferencji lub seminarium naukowym oraz o wygłoszonych
referatach (jeŜeli nie były publikowane),
- kserokopie pierwszych stron bądź stron tytułowych publikacji kandydata,
- odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów (nie dotyczy studentów),
- konspekt przygotowywanej rozprawy doktorskiej/kandydackiej i ewentualnie gotowy jej
fragment (nie dotyczy studentów),
- potwierdzenie udziału w projektach badawczych (grantach),
- potwierdzenie działalności w organizacjach studenckich lub innych organizacjach
pozarządowych,
- potwierdzenie znajomości języków obcych.
3. Razem z podaniem o przyznanie stypendium kandydaci składają następujące oświadczenia:
- zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem
i wypłatą stypendium oraz na ich publikację w razie przyznania stypendium;
- zobowiązanie do kontynuowania przez okres pobierania stypendium nauki lub badań
naukowych, jak równieŜ nauki języka polskiego,
- zobowiązanie do przedstawienia Radzie Funduszu pisemnego sprawozdania
z wykorzystania stypendium, postępach w nauce lub pracy nad rozprawą
doktorską/kandydacką oraz innych osiągnięciach naukowych w czasie pobierania stypendium.
§6

Podanie wraz z dokumentami wymienionymi w § 5 naleŜy składać w terminie podanym
kaŜdorazowo w ogłoszeniu o konkursie na stypendia z Funduszu. Ogłoszenie podawane jest
do wiadomości uczestników Programów Ukraińskich w sposób przyjęty dla komunikowania
informacji związanych z uczestnictwem w Programach, w sposób dostępny dla wszystkich
uczestników Programów Ukraińskich (w szczególności przez rozesłanie e-mailem oraz
umieszczenie na stronie internetowej Programów Ukraińskich). Częstotliwość ogłaszanych
konkursów jest zaleŜna od dostępnych środków oraz cyklu nauczania w ramach Programów
Ukraińskich.
§7
Wysokość stypendiów w danym roku akademickim oraz ich ilość ustala Rada Funduszu,
w zaleŜności od środków finansowych będących w dyspozycji Funduszu. Ustalając wysokość
stypendiów Rada kieruje się szacunkowymi kosztami utrzymania stypendysty w czasie
pobytu w Polsce.
§8
1. Wnioski o stypendium rozpatruje Rada Funduszu.
2. Decyzje o przyznaniu stypendium Rada Funduszu podejmuje w oparciu o podania złoŜone
przez kandydatów stosownie do § 5 i 6. W pierwszej kolejności stypendia będą przyznawane
kandydatom, którzy nie są zatrudnieni, ani nie prowadzą stałej działalności zarobkowej poza
zatrudnieniem w szkole wyŜszej lub świadczeniem usług na jej rzecz oraz którzy w czasie
pobierania stypendium nie będą korzystali z innych stypendiów (z wyjątkiem stypendium
socjalnego, stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium doktoranckiego).
3. Rada Funduszu podejmie decyzję do 15 dnia miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc,
za który wypłacane będzie stypendium. O przyznaniu stypendium kandydaci powiadamiani są
pisemnie, a ponadto informacja o osobach, którym przyznano stypendia podawana jest do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na WPiA UJ lub w inny sposób
określony przez Radę Funduszu.
§9
1. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium Rada Funduszu bierze pod uwagę
w pierwszej kolejności wyniki w nauce uzyskane przez kandydata w ramach Programów
Ukraińskich.
2. Rada Funduszu uwzględnia takŜe następujące kryteria pomocnicze:
- w przypadku studentów – średnia ocen ze studiów, dotychczasowe publikacje naukowe,
udział w konferencjach naukowych i seminariach studenckich, aktywność w organizacjach
studenckich i innych organizacjach pozarządowych związana tematycznie z badaniami
naukowymi z dziedziny nauk prawnych, edukacją prawniczą lub transformacją systemu
prawnego;
- w przypadku doktorantów (aspirantów) – stopień zaawansowania prac nad rozprawą
doktorską (kandydacką), dotychczasowy dorobek naukowy, referaty na konferencjach
naukowych, osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej na macierzystym
Uniwersytecie, działalność w organizacjach pozarządowych związana tematycznie
z badaniami naukowymi z dziedziny nauk prawnych, edukacją prawniczą lub transformacją
systemu prawnego;
- w przypadku wszystkich kandydatów – znajomość języka polskiego lub innych języków
obcych, zaangaŜowanie we współpracę polsko-ukraińską, odpowiednie umotywowanie
projektu przedstawionego do sfinansowania z pobieranego stypendium.
§ 10

Stypendium przyznane na okres przekraczający 1 miesiąc wypłacane jest w ratach
miesięcznych.
§ 11
Stypendyści obowiązani są przedstawić Radzie Funduszu pisemne sprawozdanie z
wykorzystania stypendium, postępach w nauce lub pracy nad rozprawą doktorską/kandydacką
oraz innych osiągnięciach naukowych w czasie pobierania stypendium (np. udziale w
konferencjach lub seminariach naukowych, ogłoszonych lub przyjętych do druku
publikacjach naukowych itp.). Sprawozdanie składa się w terminie do 15 dnia drugiego
miesiąca przypadającego po ostatnim miesiącu, za który wypłacano stypendium.
§ 12
1. W wyjątkowych przypadkach Rada Funduszu moŜe wstrzymać wypłatę przyznanego
stypendium. Wstrzymanie obejmuje raty, których jeszcze nie wypłacono stypendyście. Rada
Funduszu moŜe wstrzymać wypłatę stypendium w szczególności w przypadku :
- niewywiązywania się przez stypendystę z obowiązków związanych z przyznaniem
stypendium;
- nierealizowania celu, na jaki przyznano stypendium.
2. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Rada powiadamia stypendystę na piśmie.

