
  

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka 

§ 1 
 

1. Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka powstaje i utrzymuje się ze środków 

ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez Lidię Procyk  

i Annę Łysiak, które w ten sposób pragną uczcić pamięć swego ojca Bohdana Łysiaka.  

2. Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów są ewidencjonowane na odrębnym koncie 

księgowym: „Własne Fundusze Stypendialne”. 

 

§ 2 
 

Celem Funduszu jest finansowe wsparcie wyróżniających się w nauce studentów lub 

doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

§ 3 
 

1. O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka mogą 

ubiegać się studenci, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia na Wydziale 

Filologicznym UJ specjalność filologia ukraińska; studenci studiów drugiego stopnia na 

Wydziale Filologicznym UJ specjalność filologia ukraińska; doktoranci Katedry 

Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UJ, 

którzy legitymują się: 

1) średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 w roku akademickim poprzedzającym rok, 

którego dotyczy wniosek; 

2) udokumentowaną aktywnością naukową, a w szczególności udziałem 

w konferencjach, seminariach i sesjach naukowych; 

3) udokumentowaną aktywnością w kole naukowym, a w szczególności organizacją 

konferencji naukowych i seminariów. 

2. W przypadku braku kandydatów spełniających kryteria wymienione w ust. 1, stypendium 

może zostać przyznane pochodzącemu z Ukrainy studentowi Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, spełniającemu warunki wymienione w ust. 1 pkt 1 – 3, który ukończył 

drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub jest 

studentem studiów drugiego stopnia, lub pochodzącemu z Ukrainy doktorantowi 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, spełniającemu warunki wymienione w ust. 1 pkt 1 – 3. 

 

§ 4 
 

Informacja o możliwości ubiegania się o stypendium oraz o zasadach jego przyznawania jest 

zamieszczana na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

§ 5 
 

Stypendium przyznawane jest na okres od października do lipca i wypłacane w miesięcznych 

ratach do 15 dnia miesiąca, na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę. Pierwsza 

wypłata stypendium składająca się łącznie z 3 rat (październik, listopad, grudzień) jest 

wypłacana jednorazowo do 15 grudnia. 

 

§ 6 
 

1. Kandydat ubiegający się o przyznanie stypendium obowiązany jest złożyć:  

1) wniosek według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu; 



  

2) zaświadczenie o średniej ocen wystawione przez sekretariat właściwej jednostki; 

3) życiorys uwzględniający opis dodatkowych osiągnięć w zakresie określonym  

w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z dokumentami je potwierdzającymi. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy składać w jednostce organizacyjnej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiedzialnej za obsługę Własnych Funduszy 

Stypendialnych, w terminie do 24 września. 

 

§ 7 
 

1. Stypendystów Funduszu wyłania w drodze konkursu Rada Własnych Funduszy 

Stypendialnych UJ, zwana dalej Radą, powoływana zarządzeniem Rektora UJ  

na czteroletnią kadencję. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich wydziałów 

oraz po jednym przedstawicielu samorządu studentów i samorządu doktorantów.  

2. Rada przygotowuje ranking kandydatów na podstawie następujących kryteriów: 

1) średniej ważonej ocen ze studiów powyżej 4,0 (0,5 punkta za średnią 4,01; 1 za 

średnią 4,02; 1,5 za średnią 4,03; itd.);  

2) udokumentowanej działalności naukowej, a w szczególności udziału w konferencjach, 

seminariach i sesjach naukowych (punkty od 0 do 30);  

3) udokumentowanej aktywności w kole naukowym, a w szczególności organizacji 

konferencji naukowych i seminariów (punkty od 0 do 20). 

 

§ 8 
 

1. Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady, o której mowa w § 7 ust. 1. 

2. Rektor: 

1) określa corocznie wysokość i liczbę stypendiów w danym roku akademickim, 

uwzględniając wysokość środków przekazanych na ten cel przez fundatorów. 

Wysokość stypendium nie może być wyższa niż 1000 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) miesięcznie; przyznawane są nie więcej niż 3 stypendia;  

2) zatwierdza na wniosek Rady wyłonionych laureatów; 

3) zawiadamia wyłonionych laureatów o przyznaniu im stypendium.  

3. Informacja o liczbie i wysokości stypendium w danym roku akademickim podawana jest  

w sposób określony w § 4. 

4. Od decyzji Rektora UJ w sprawie stypendium nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 9 
 

1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium: 

1) po obronie pracy dyplomowej; 

2) w przypadku zawieszenia stypendysty w prawach studenta prawomocnym 

orzeczeniem komisji dyscyplinarnej; 

w każdym przypadku od miesiąca następnego po zaistnieniu wymienionych okoliczności.  

2. W przypadku naruszenia przez stypendystę zasad konkursu, w szczególności przez 

podanie nieprawdziwych danych we wniosku lub naruszenia zasad rzetelności naukowej, 

Rektor UJ może zawiesić wypłatę stypendium. Jeżeli postępowanie wyjaśniające 

potwierdzi zarzuty, Rektor UJ zobowiązuje stypendystę do zwrotu pobranego stypendium, 

wyznaczając stypendyście odpowiedni termin. Jeśli postępowanie nie potwierdzi zarzutów, 

wypłata stypendium zostanie wznowiona, a zaległe raty wypłacone. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego w stosunku do stypendysty. 



  

4. Decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje Rektor UJ po zasięgnięciu 

opinii Rady. 

5. Od decyzji Rektora UJ odwołanie nie przysługuje. 

 

§ 10 
 

Każdy ze stypendystów Funduszu otrzymuje dyplom potwierdzający otrzymanie stypendium. 

 

§ 11 
 

Po zakończeniu finansowania przez Panie Annę Łysiak i Lidię Procyk, działalność Funduszu 

zostanie zakończona. 


