Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w ramach
programu „STALe przełamując bariery”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Regulamin określa zasady, warunki oraz tryb przyznawania i przekazywania
stypendiów w ramach programu „STALe przełamując bariery”

2.

Organizatorami programu są ArcelorMittal Poland S.A. oraz Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

3.

Fundatorem stypendiów jest ArcelorMittal Poland S.A.

4.

ArcelorMittal Poland funduje dwa stypendia w wysokości 10 000 brutto PLN każde
(słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto) na rok akademicki 2017/2018.
II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

1.

Osobą ubiegającą się o stypendium może być student I i II stopnia studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na
stopień niepełnosprawności), który w 2016/2017 roku studiuje/studiował na 1,2, 3
roku studiów I stopnia

oraz 1 roku studiów II stopnia. W przypadku osób,

studiujących na 3 roku studiów 3-letnich I stopnia wymagane jest także dołączenie do
dokumentów zgłoszeniowych zaświadczenia o kontynuacji studiów na II stopniu
kształcenia wyższego, potwierdzonego przez uczelnię.
2.

Podstawowym kryterium branym pod uwagę podczas weryfikacji zgłoszeń jest
działalność studenta na rzecz uczelni (praca w stowarzyszeniach, organizacjach
studenckich, organizacja wydarzeń i imprez, reprezentowanie uczelni podczas
zawodów

np.

sportowych,

konkursów

międzyuczelnianych),

organizacji

pozarządowych, działalność w obszarze wolontariatu, itp. w ciągu ostatniego roku
akademickiego.
3.

Student ubiegający się o stypendium powinien mieć średnią ocen ważoną (jak do
stypendium rektora) za rok akademicki 2016/2017 nie niższą niż 3,5 i nie może mieć
deficytu punktów ECTS. W przypadku studentów, którzy w roku akademickim
2016/2017 rozpoczęli studia w semestrze letnim, należy przedłożyć średnią wyliczoną
tylko z tego semestru (dotyczy kontynuacji nauki na studiach II stopnia)

4.

Wymagane dokumenty:
a. wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu (załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu)
b. prezentacja o sobie i swoich działaniach wymienionych w pkt. 2., przygotowana
w formacie ppt lub PDF, zawierająca nie więcej niż 6 slajdów. Student powinien
podać konkretne przykłady swojej aktywności w minimum 2 obszarach działalności
z podziałem na:
- działalność na rzecz uczelni
- działalność na rzecz studentów AGH z niepełnosprawnością
- działalność poza uczelnią na rzecz społeczności lokalnych
- samokształcenie / samodoskonalenie.
W przypadku uczestnictwa w konkretnym wydarzeniu należy doprecyzować, czy był to
udział czy organizacja / współorganizacja oraz podać zakres obowiązków.

5.

Dokumenty wymienione w pkt.

4. powinny być złożone w Biurze Osób

Niepełnosprawnych AGH do dnia 10.10.2017 roku włącznie.
6.

Komisja złożona z przedstawicieli ArcelorMittal Poland oraz przedstawicieli AGH
dokona weryfikacji zgłoszeń i wyboru dwóch studentów, którym przyznane zostaną
stypendia. Studenci ubiegający się o stypendium zostaną poinformowani o jego
przyznaniu lub nie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Termin ogłoszenia decyzji –
listopad 2017 roku.

7.

Stypendia będą wypłacane studentom przez AGH w 10-ciu miesięcznych ratach
w wysokości 1 000 zł PLN każda, pomniejszonych o podatek - po 5 rat na każdy
semestr roku akademickiego.

8.

W przypadku wcześniejszego ukończenia studiów, tj. uzyskania tytułu absolwenta
wypłacanie stypendium będzie kontynuowane. W przypadku wcześniejszego
zakończenia studiów z innych przyczyn wypłacanie stypendium nie będzie
kontynuowane, a pozostałe środki zasilą pulę stypendiów na rok następny.

9.

W przypadku przyznania stypendium studentowi 3,5-letnich studiów I stopnia, który
w roku akademickim 2017/2018 zgodnie z programem studiów powinien ukończyć
naukę po semestrze zimowym jako ostatnim, stypendium zostanie podzielone
na równe raty i wypłacane przez czas trwania semestru zimowego.

10.

W przypadku

skreślenia

z listy studentów

wypłacanie

stypendium

zostanie

wstrzymane, a pozostałe środki zasilą pulę stypendiów na rok następny.
11.

Fundator zastrzega sobie prawo podziału kwoty stypendiów innego niż wskazane
w pkt I ust 4 oraz pkt II ust. 87.

12.

Otrzymanie stypendium nie ogranicza starania się o stypendium w kolejnych latach.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o działalności stypendystów w zakresie objętym Programem na łamach prasy, antenie
radia, w Internecie oraz w telewizji.

2.

Fundator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty i podatki, do uiszczenia
których mogą być zobowiązane osoby, które otrzymały stypendia.

3.

Fundator zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji podanych przez studenta
w prezentacji, o której mowa w pkt. II 5b.

4.

Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego
regulaminu.

5.

Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

6.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
maja przepisy kodeksu cywilnego.

7.

Niniejszy Regulamin dotyczy procesu przyznawania stypendiów na rok akademicki
2017/2018.

