Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Fundacji UAM nr Z/2021/12/20/1 z dnia 20.12.2021 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
IM. DR. JANA KULCZYKA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU – OBYWATELI UKRAINY

§ 1.
Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu – Obywateli Ukrainy, zwane dalej „Stypendiami”, przyznawane są studentom
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanym dalej „Studentami”.

§ 2.
1.

Stypendia

przyznawane

są

Studentom

za

bardzo

dobre

wyniki

w nauce oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2.

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu, zwanego dalej „Konkursem”.

3.

Stypendia przyznawane są na dziewięć (9) miesięcy w danym roku akademickim.

4.

Stypendium może być przyznane tej samej osobie wyłącznie jeden (1) raz, co oznacza, że
osoba, która kiedykolwiek otrzymała Stypendium, nie może ubiegać się o przyznanie
Stypendium w kolejnych edycjach Konkursu.

5.

O Stypendium ubiegać mogą się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) mają status Studenta,
b) kształcą się:
i.

na 2 albo 3 roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów
I stopnia, albo

ii.

na 4 albo 5 roku jednolitych studiów magisterskich lub na studiach
II stopnia,

c) złożyły w wyznaczonym terminie kompletny wniosek o Stypendium, zwany dalej
„Wnioskiem”,
d) nie otrzymały w tym samym roku akademickim lub wcześniej Stypendium im. dr. Jana
Kulczyka,
e) mają status polskich rezydentów podatkowych.

6.

Komunikat o danej edycji Konkursu i naborze Wniosków ogłaszany jest na stronie
internetowej:
a) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
b) Fundacji UAM,
c) Kulczyk Foundation.

§ 3.
1.

Przyznanie Stypendium następuje na wniosek osoby zainteresowanej, zwanej dalej
„Wnioskodawcą”.

2.

Wnioskodawca składa Wniosek na wydrukowanym formularzu, którego wzór
udostępniany jest wraz z komunikatem o naborze wniosków na stronie internetowej:
a) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
b) Fundacji UAM,
c) Kulczyk Foundation.

3.

Do Wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
a) podanie,
b) CV o objętości tekstu nie większej niż dwie (2) strony formatu A4,
c) oświadczenie do celów rozliczeniowych na wydrukowanym formularzu, którego wzór
udostępniany jest wraz z wzorem formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4.

Dokumenty wskazane w ust. 3 powyżej stanowią integralną część Wniosku.

5.

Wnioskodawca składa Wniosek w Biurze Obsługi Studentów.

6.

Wniosek składa się w terminie wskazanym w komunikacie o naborze wniosków.

7.

Wniosek złożony przez osobę niespełniającą warunków określonych w § 2 ust. 5, Wniosek
niekompletny lub taki, który nie spełnia warunków określonych w niniejszym regulaminie,
zwanym dalej „Regulaminem”, jak również Wniosek złożony po terminie wskazanym
w komunikacie o naborze wniosków, nie podlega rozpoznaniu.

§ 4.
1.

Wnioski podlegają ocenie formalnej przeprowadzanej przez Biuro Obsługi Studenta.

2.

Biuro Obsługi Studenta, po przeprowadzeniu oceny formalnej Wniosków, przekazuje
Wnioski do odpowiedniego Dziekana, który dokonuje wstępnej oceny merytorycznej
Wniosków i na jej podstawie sporządza listę rankingową Wniosków.

3.

Dziekan przekazuje listę rankingową Wniosków do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana
Kulczyka

4.

Podstawowymi kryteriami oceny merytorycznej są udokumentowane:
a) wyniki w nauce, z zastrzeżeniem, że Stypendium otrzymać może jedynie
Wnioskodawca, którego średnia ocen wynosi co najmniej 4,5,
b) osiągnięcia naukowe,
c) aktywność na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

5.

Uzupełniającym kryterium oceny merytorycznej Wniosku może być udokumentowana
trudna sytuacja materialna Wnioskodawcy.

6.

Ostatecznej oceny merytorycznej Wniosków i wyboru laureatów Konkursu dokonuje
w oparciu o kryteria określone w ust. 4 lub 5 powyżej Kapituła Stypendiów im. dr. Jana
Kulczyka działająca na podstawie Regulaminu.

7.

Kapituła przyznaje:
a) dziesięć (10) Stypendiów, każde w kwocie 9.000,00 PLN brutto dla Studentów,
o których mowa w § 2 ust. 5 pkt b) i) powyżej, oraz
b) pięć (5) Stypendiów, każde w kwocie 10.800,00 PLN brutto, dla Studentów, o których
mowa w § 2 ust. 5 pkt b) ii) powyżej.

8.

Stypendia przyznawane są w oparciu o wyniki Konkursu, na podstawie uchwały Kapituły.

9.

Uchwała Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

10. Pisemną informację o przyznaniu Stypendium otrzymują Wnioskodawcy, którym
przyznano Stypendium, zwani dalej „Stypendystami”.
11. Lista Stypendystów jest publikowana na stronie internetowej:
a) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
b) Fundacji UAM,
c) Kulczyk Foundation.
12. Stypendia wypłacane są przez Fundację UAM w dziewięciu (9) miesięcznych równych
ratach w okresie od stycznia do września roku akademickiego, w którym Stypendium
przyznano.
13. Fundacja UAM dokonuje wypłaty Stypendiów na podstawie uchwały Kapituły.

§ 5.
1.

Stypendysta traci prawo do Stypendium i jego wypłaty w przypadku:
a) ukończenia studiów, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej,
b) skreślenia z listy Studentów,
c) przyznania Stypendium na podstawie nieprawdziwych informacji zawartych
we Wniosku.

2.

Okres wypłacania Stypendium może ulec wydłużeniu, jednak nie dłużej niż
o sześć (6) miesięcy, w przypadku wcześniejszego ukończenia studiów. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Kapituła w trybie uchwały, na pisemny, uzasadniony wniosek
Stypendysty.

3. W przypadku utraty prawa do Stypendium w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt a)
i b) powyżej, zaprzestaje się wypłaty Stypendium z pierwszym dniem miesiąca
kalendarzowego bezpośrednio następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym
wystąpiła określona tam sytuacja, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej.
4.

W przypadku utraty prawa do Stypendium w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt c)
powyżej, Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu całości pobranego Stypendium
na ogólnie obowiązujących zasadach.

§ 6.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest
Fundacja UAM.
2. Fundacja UAM przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie na
podstawie zgody danej osoby lub na podstawie upoważnienia ustawowego, przy czym
wyrażenie przez Wnioskodawcę takiej zgody jest warunkiem koniecznym udziału
w Konkursie, w drodze którego przyznawane jest Stypendium.
3. Fundacja UAM przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony danych osobowych
stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne oraz przetwarzając
dane osobowe zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym
w szczególności, choć nie wyłącznie przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – Dz. U. UE. L. 2019.119.1.
4. W celu udziału w Konkursie, w drodze którego przyznawane jest Stypendium, każdy
Wnioskodawca powinien wyrazić zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, nieograniczone
w czasie i nieograniczone terytorialnie, rozpowszechnianie Jego wizerunku, bez względu
na sposób utrwalenia go, przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundację
UAM oraz Kulczyk Foundation, w celu informowania o udziale danego Wnioskodawcy
w tym Konkursie lub o przyznanym Stypendium, a także o dalszej karierze zawodowej lub
naukowej danego Stypendysty.

5. Fundacja UAM na podstawie odrębnej umowy może powierzyć przetwarzanie w związku
z Konkursem danych osobowych Wnioskodawców innym osobom, w szczególności, choć
nie wyłącznie, Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub Kulczyk Foundation.

§ 7.
1.

Wszelkie zmiany Regulaminu następują w drodze uchwały Zarządu Fundacji UAM,
po wyrażeniu opinii Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka wyrażonej w formie uchwały.

2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Fundacji UAM.

