Regulamin stypendialny
Stypendium Fundacji Zdrowia Publicznego
z dnia 1.XII.2008
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin stypendialny Stypendium Fundacji Zdrowia Publicznego określa
szczegółowe zasady przyznawania stypendiów studentom Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium
Medicum UJ działającym na rzecz rozwoju zdrowia publicznego i nauk pokrewnych i mających w
tym obszarze szczególne osiągnięcia.

Rozdział 2
Warunki ubiegania się o stypendium
§1
1. O stypendium może ubiegać się każdy student studiów licencjackich, magisterskich studiujący
w systemie dziennym, zaocznym bądź wieczorowym na kierunkach:
-

zdrowie publiczne,

-

pielęgniarstwo,

-

położnictwo,

-

ratownictwo medyczne

-

fizjoterapia

na Wydziale Ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ.
2 Stypendium może zostać udzielone studentowi, który nie ukończył 26 r.
3. O stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne może ubiegać się kandydat,
który spełnił następujące warunki:
3.1 Posiada udokumentowane osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2008/2009 w postaci:
-

działalności społecznej na rzecz zdrowia publicznego i dziedzin pokrewnych,

-

wolontariatu związanego z ochroną zdrowia i zdrowiem publicznym,

-

publikacji naukowych i wystąpień naukowych,

-

organizacji przedsięwzięć edukacyjnych
publicznego i nauk pokrewnych,

-

uczestnictwa w pracach badawczych,

w

zakresie

upowszechniania

zdrowia
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-

działalności organizacji naukowych i społecznych związanych z ochroną zdrowia
i zdrowiem publicznym,

-

uczestnictwa w krajowych i zagranicznych szkoleniach, kursach i konferencjach,

-

działalności w kołach naukowych i innych dodatkowych formach edukacji,

-

uzyskanych nagród i wyróżnień,

3.2 Uzyskał w roku akademickim 2008/2009 średnią ocen nie niższą niż 3,5.
§2

1. Kandydat ubiegający się o stypendium Fundacji Zdrowia Publicznego musi przedłożyć
następujące dokumenty:
- podanie o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem do Prezesa Fundacji Zdrowia
Publicznego,
- dokumentację osiągnięć w postaci oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem
kopii zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów, publikacji itp,
- zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w roku akademickim/szkolnym 2008/2009,
- rekomendacje co najmniej dwóch pracowników naukowych, w tym 1 co najmniej ze stopniem
doktora,
- Curriculum Vitae,
- oświadczenie o pobieranych stypendiach, oraz o z łożonych wnioskach stypendialnych
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
§3
1.Wszystkie dokumenty należy:
- umieścić w segregatorze opatrzonym imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania
wnioskodawcy
- załączyć listę przedkładanych dokumentów;
2.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione. Wnioski
niekompletne będą odrzucane z powodu uchybień formalnych.

3. Studenci przygotowane dokumenty powinni złożyć osobiście w siedzibie Fundacji
do dnia
31
stycznia
2009
codziennie
od
poniedziałku
do
piątku,
w godzinach 8.30 – 14,30

Rozdział 3
Przyznanie stypendium
§1
1. Wyboru stypendystów, którym zostanie przyznane stypendium dokonuje Komisja Stypendialna
w skład której wchodzą: Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia, Przedstawiciel Dyrektora IZP,
reprezentant Samorządu Studenckiego, oraz Prezes Fundacji Zdrowia Publicznego.
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2. Komisji przewodniczy Prezes Fundacji Zdrowia Publicznego
3. Komisja przyznaje 6 stypendiów w okresie od stycznia 2009 do grudnia 2009.
4. Dokonując wyboru stypendiów Komisja kieruje się kryteriami wskazanymi w niniejszym
regulaminie, stosując następujące wagi:

- działalność społeczna, wolontariat, inne aktywności na rzecz ochrony zdrowia, zdrowia
publicznego i dziedzin pokrewnych –
max. 35 punktów
- działalność edukacyjna, szkoleniowa, naukowo- badawcza -

max. 30 punktów

- działalność na rzecz Fundacji Zdrowia Publicznego -

max. 25 punktów

- inne aktywności -

max. 10 punktów

§2
1.Stypendium przyznawane będzie na okres dwunastu miesięcy roku akademickiego 2008/2009 i
wypłacane będzie co miesiąc, 6 studentom wyłonionym przez Komisję
2. Wysokość stypendium wynosi 270,00 zł (brutto) miesięcznie dla każdego studenta.
3. Stypendia zostaną przyznane do dnia 15 lutego 2009 po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję
Stypendialną.
4. Stypendia będą wypłacane na koniec każdego miesiąca.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§1
Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§2

Osoby, którym stypendium zostanie przyznane zostaną o tym powiadomione listownie lub pocztą
elektroniczną.

§3
1. W przypadku przerwania studiów, rozumianego, jako skreślenie z listy studentów lub urlop
dziekański student pobierający aktualnie stypendium zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania Fundacji o tym fakcie.
2. Przerwanie studiów/nauki przez stypendystę oznacza utratę prawa do pobierania kolejnych rat
stypendium.
3. Nie zgłoszenie w Fundacji faktu przerwania studiów/nauki oraz pobieranie kolejnych rat
stypendium będzie podstawą do żądanie zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych
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wraz z odsetkami, a w przypadku nie uregulowania należności do wystąpienia na drogę
sądową.
§4
1. Stypendysta zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia w Fundacji sprawozdania
z przebiegu nauki w roku akademickim/szkolnym 2008/2009, w którym pobierał on
stypendium.
2. Terminy złożenia sprawozdania: w ciągu następnego miesiąca po ostatniej wypłacie
stypendium.
§5
Fundacja Zdrowia Publicznego zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk
stypendystów na stronie internetowej Fundacji, jak również na tablicy ogłoszeń w Fundacji.

§6
Każdy z biorących udział w programie stypendialnym Fundacji Zdrowia Publicznego przez
przystąpienie do niego oraz poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
§7
Regulamin programów stypendialnych jest udostępniony do wglądu w siedzibie Fundacji.
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