Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia – Energia – Przyszłość”

Stypendium im. Mariana Smoluchowskiego
dla najlepszych studentów studiów II stopnia
Regulamin przyznawania specjalnego stypendium naukowego dla studentów studiów II stopnia
prowadzonych przez jednostki uczestniczące w Krakowskim Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość”,
które uzyskało status KNOW

§1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
•

Stypendium – stypendium im Mariana Smoluchowskiego przyznawane w ramach programu
stypendialnego KNOW.

•

Stypendysta – student studiów II stopnia na kierunku chemia realizowanych na Wydziale Chemii
UJ, studiów II stopnia na wydziale FAIS UJ lub II stopnia Wydziału Fizyki i Informatyki
Stosowanej AGH i otrzymujący stypendium im. M. Smoluchowskiego.

•

Program stypendialny - działanie w ramach programu stypendialnego KNOW polegające na
wypłacaniu stypendystom stypendiów przyznanych w ramach programu KNOW.
§2

•

Stypendium z Funduszu przyznaje się na rok akademicki.

•

W roku akademickim 2012/13 stypendium wypłacane jest jednorazowo za okres 9-ciu miesięcy.

•

Liczba i wysokość stypendiów jest corocznie ustalana przez wydziałowych Koordynatorów
KNOW w porozumieniu z Dziekanami Jednostek uczestniczących w Konsorcjum. Wysokość
stypendium nie przekroczy 500 PLN. Rocznie przyznanych zostanie nie więcej niż 150
stypendiów.
§3

•

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi studiów II stopnia na
Wydziale Chemii UJ, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, oraz na
Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku
akademickim, nie był karany dyscyplinarnie oraz:
•

wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku wysoką średnią ocenę
z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie obliczoną zgodnie odpowiednio z § 5 ust.
6-9 Regulaminu studiów UJ, lub z §14 ust.1-4 Regulaminu studiów AGH (dla studentów I
roku studiów II stopnia liczy się średnia z ostatniego roku studiów I stopnia),

•

wykazuje aktywność naukową w obszarach badań realizowanych przez Konsorcjum
Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego „MATERIA – ENERGIA – PRZYSZŁOŚĆ”:
•

fizyki i chemii medycznej

•

fizyki jądrowej i energetyki jądrowej

•

zaawansowanych materiałów, katalizy i nanotechnologii

•

fotoniki, spektroskopii i informatyki kwantowej

•

technik konserwatorskich i diagnostyki obiektów zabytkowych.

•

fizyki ciała stałego

•

fizyki cząstek elementarnych

•

biofizyki

•

informatyki

•

Dopuszcza się odstąpienie od warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim,
o którym mowa w ust. 1, w przypadku studenta posiadającego wybitne osiągnięcia naukowe,
jeżeli niezaliczenie roku studiów było spowodowane narodzinami dziecka lub przyczynami
zdrowotnymi.

•

Za aktywność naukową, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności:
•

publikacje naukowe;

•

udział w projektach badawczych;

•

autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;

•

wystąpienia na konferencjach naukowych;

•

udział w praktykach, stażach, szkołach, warsztatach naukowych;
§4

Procedura rekrutacyjna i odwoławcza opisana jest w aneksie do niniejszego regulaminu.
§5
•

Stypendysta do końca zimowej sesji poprawkowej zobowiązany jest udokumentować uzyskanie
zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych swoim programem studiów w semestrze zimowym
pod rygorem utraty stypendium. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku wypłata
stypendium ustaje poczynając od następnego miesiąca po utracie prawa do stypendium.

•

Student urlopowany nie może ubiegać się o stypendium. W przypadku, gdy student otrzymujący
stypendium motywacyjne otrzymuje urlop w trakcie roku akademickiego traci on prawo do
stypendium, poczynając od następnego miesiąca po uzyskaniu urlopu.

•

Student traci prawo do otrzymywania stypendium:
•

po ukończeniu studiów,

•

po skreśleniu z listy studentów,

•

jeżeli został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji
dyscyplinarnej.

•

W przypadkach określonych w ust. 1–3 wypłata stypendium ustaje poczynając od następnego
miesiąca po utracie prawa do stypendium. Decyzję o cofnięciu stypendium podejmuje właściwy
prodziekan do spraw studenckich.

•

W przypadku gdy jeden ze stypendystów traci prawo do wypłaty stypendium, może ono być
przyznane pierwszej osobie z listy rezerwowej.
§6

•

Stypendysta zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu pod
rygorem utraty uprawnień do udziału w programie stypendialnym.

