Załącznik do Zarządzenia nr 2/2019

REGULAMIN
WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO UNIWERSYETU MUZYCZNEGO
FRYDERYKA CHOPINA
§1
1. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (zwany dalej ,,UMFC”) tworzy własny
fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów UMFC oraz stypendia naukowe dla
pracowników i doktorantów UMFC (zwany dalej jako ,,Własny Fundusz Stypendialny
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” lub ,,Fundusz”).
2. Z Funduszu przyznawane są stypendia studentom UMFC za wyniki w nauce oraz
stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów UMFC na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie.
3. Fundusz zwiększa się przez:
1) odpisy w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności
naukowej;
2) wpłaty osób fizycznych i osób prawnych.
4. W przypadku gdy podmiot dokonujący wpłaty na Fundusz określi konkretny cel, na który
dana wpłata ma być przeznaczona, Rektor UMFC w drodze zarządzenia, w porozumieniu
odpowiednio z Zarządem Samorządu Studentów UMFC lub Zarządem Samorządu
Doktorantów UMFC określi zasady przyznawania tych środków, z uwzględnieniem
dopuszczalnego przeznaczenia środków zgromadzonych w Funduszu wynikającego z
obowiązujących przepisów prawa.
§2
Uprawnionemu do stypendium z Funduszu przysługuje jednorazowe świadczenie w
wysokości:
1) 500 zł (słownie: pięćset złotych) w jednym semestrze albo
2) 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) w jednym roku akademickim.
§3
1. Prawo do stypendiów z Funduszu przysługuje studentom UMFC, którzy posiadają ten
status w momencie złożenia wniosku o przyznanie stypendium z Funduszu, wydarzenia
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będącego celem

stypendium

oraz

w momencie

złożenia pełnej

dokumentacji

potwierdzającej uczestnictwo w wydarzeniu, którego dotyczy stypendium.
2. Student traci prawo do świadczeń z Funduszu w przypadku utraty statusu lub praw
studenta UMFC.
3. W przypadku gdy utrata statusu lub praw studenta nastąpiła po otrzymaniu stypendium z
Funduszu, a przed wystąpieniem jednego ze zdarzeń określonych w ust. 1 student
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty stypendium z Funduszu w terminie 30 dni
od dnia, w którym nastąpiło dane zdarzenie.
4. Stypendium przyznawane jest studentom, którzy w roku akademickim poprzedzającym rok
akademicki złożenia wniosku o stypendium osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 16 pkt i
wykazują inicjatywę w zakresie rozwoju swojej wiedzy i umiejętności w ramach
studiowanej specjalności poprzez udział wydarzeniach, o których mowa w § 4 ust. 1.
5. O stypendium z Funduszu może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w
roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej
albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których
mowa w przepisach o systemie oświaty i wykazuje inicjatywę w zakresie rozwoju swojej
wiedzy i umiejętności w ramach studiowanej specjalności poprzez udział wydarzeniach, o
których mowa w § 4 ust. 1.
6. O stypendium z Funduszu może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego
stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który
spełnił kryteria przyznania stypendium określone w niniejszym Regulaminie na ostatnim
roku studiów pierwszego stopnia i wykazuje inicjatywę w zakresie rozwoju swojej wiedzy
i umiejętności w ramach studiowanej specjalności poprzez udział wydarzeniach, o których
mowa w § 4 ust. 1.
7. Warunkiem ubiegania się o stypendium z Funduszu jest prawidłowe i terminowe
rozliczenie przyznanych wcześniej studentowi stypendiów z Funduszu.
§4
1. Środki przyznane studentowi w ramach stypendium z Funduszu mogą być przeznaczone
wyłącznie na pokrycie całości lub części kosztów związanych z uczestnictwem studenta w
wydarzeniach, w których reprezentuje UMFC takich jak.:
1) uczestnictwo w konkursie;
2) uczestnictwo w kursie muzycznym;
3) czynne uczestnictwo w konferencji naukowej.
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2. Tematyka wydarzeń, o których mowa w ust.1 i ich rodzaj muszą pozostawać w obszarze
specjalności studiowanej przez studenta w UMFC.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) koszty bezpośredniej podróży z Warszawy lub aktualnego miejsca zamieszkania
wnioskodawcy (lub innego miejsca, o ile zostanie zaakceptowane prze organ
rozpatrujący sprawę) do miejsca, w którym odbywa się dane wydarzenie;
2) koszty zakwaterowania w miejscu, w którym odbywa się wydarzenie, na czas
niezbędny do udziału w nim;
3) koszty wpisowego na dane wydarzenie;
4) inne koszty bezpośrednio związane z uczestnictwem w danym wydarzeniu, wykazane
we wniosku i zaakceptowane przez organ rozpatrujący sprawę.
4. Student

ma prawo do samodzielnego podziału środków przyznanych w ramach

stypendium z Funduszu na pokrycie poszczególnych kosztów wskazanych w ust. 3.
§5
1. Stypendium dla studenta przyznawane jest na jego pisemny wniosek.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być należycie udokumentowany poprzez
załączenie dokumentów potwierdzających planowane koszty (takich jak chociażby
ogłoszenie o wydarzeniu, oficjalny anons, zaproszenie etc.) oraz zgody pedagoga
przedmiotu głównego na udział studenta w tym wydarzeniu.
3. Wniosek o stypendium z Funduszu dla studenta składa się nie później niż w terminie 30
dni przed powstaniem tytułu do poniesienia kosztów związanych z udziałem studenta w
planowanym wydarzeniu. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym nie będę rozpatrywane.
4. Składając wniosek student zobowiązuje się do dostarczenia w terminie 14 dni od dnia
zakończenia wydarzenia, którego dotyczy stypendium dokumentów potwierdzających
poniesione koszty.
5. Składając wniosek student zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej części stypendium
w terminie 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia, którego dotyczy stypendium, w
przypadku gdy nie wykorzysta całości lub części przyznanego stypendium na cel, na który
przyznane zostało stypendium z Funduszu.
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§6
1. Student, który otrzymał stypendium z Funduszu zobowiązany jest do złożenia
dokumentów potwierdzających poniesione koszty zgodnie z informacjami zawartymi w
decyzji, o których mowa w § 12 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w Dziale Nauczania UMFC, w
terminie 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia, którego dotyczy przyznane stypendium z
Funduszu.
3. W przypadku niezłożenia kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1
w terminie, student zobowiązany jest zwrotu otrzymanego stypendium z Funduszu w
pełnej wysokości w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin na złożenie
dokumentów.
4. Student zobowiązany jest do zwrotu odpowiednio całości lub części przyznanego
stypendium z Funduszu, w przypadku gdy w ramach udziału w wydarzeniu, którego
dotyczyło to stypendium, przyznane środki nie zostały wykorzystane w całości lub części.
5. Zwrotu, o którym mowa w ust. 4 należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia
wydarzenia, którego dotyczy stypendium z Funduszu.
§7
1. O stypendium z Funduszu może ubiegać się doktorant UMFC, który został laureatem
konkursu w dyscyplinie sztuk muzycznych w zakresie specjalizacji, w której w UMFC
odbywa studia doktoranckie (tj. zajął miejsca I-III lub otrzymał nagrodę grand prix).
2. Doktorant traci prawo do świadczeń z Funduszu w przypadku utraty statusu lub praw
doktoranta UMFC.
3. Warunkiem ubiegania się o stypendium z Funduszu jest prawidłowe i terminowe
rozliczenie przyznanych wcześniej doktorantowi stypendiów z Funduszu.
§8
1. Stypendium dla doktoranta przyznawane jest na jego pisemny wniosek.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być należycie udokumentowany poprzez
załączenie dokumentów potwierdzających okoliczność bycia laureatem konkursu w
dyscyplinie sztuk muzycznych w zakresie specjalizacji, w której doktoranrt w UMFC
odbywa studia doktoranckie
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3. Wniosek o stypendium z Funduszu dla doktoranta składa się w terminie 2 miesięcy od
zakończenia konkursu, którego doktorant został laureatem. Wnioski złożone po terminie, o
którym mowa w zdaniu pierwszym nie będę rozpatrywane.
§9
1. O stypendium z Funduszu może ubiegać się pracownik zatrudniony w UMFC w grupie
pracowników dydaktycznych lub badawczo – dydaktycznych, który jest pedagogiem
przedmiotu głównego, i którego student został laureatem konkursu w specjalności, w
której odbywa studia w UMFC (tj. zajął miejsca I-III lub otrzymał nagrodę grand prix) lub
który akompaniował studentowi podczas takiego występu konkursowego.
2. Pracownik traci prawo do świadczeń z Funduszu w przypadku rozwiązania lub
wygaśnięcia stosunku pracy z UMFC.
3. Warunkiem ubiegania się o stypendium z Funduszu jest prawidłowe i terminowe
rozliczenie przyznanych wcześniej pracownikowi stypendiów z Funduszu.
§ 10
1. Stypendium dla pracownika przyznawane jest na jego pisemny wniosek.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być należycie udokumentowany poprzez
załączenie dokumentów potwierdzających okoliczność, iż student, którego pracownik jest
pedagogiem przedmiotu głównego, lub któremu akompaniował podczas występu
konkursowego został laureatem konkursu w specjalności, w której studiuje.
3. Wniosek o stypendium dla pracownika składa się w terminie 2 miesięcy od zakończenia
konkursu, którego student, którego pracownik jest pedagogiem przedmiotu głównego lub
któremu akompaniował został laureatem. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w
zdaniu pierwszym nie będę rozpatrywane.
§ 11
1. Wnioski o stypendia z Funduszu składa się w Dziale Nauczania UMFC na przeznaczonych
do tego formularzach, których wzory opublikowane będą na stronie internetowej UMFC.
2. Stypendium wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy wskazany we
wniosku, o którym mowa w ust. 1, na podstawie decyzji właściwego organu, wydanej
zgodnie z § 12 niniejszego Regulaminu.
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§ 12
1. Organem właściwym do orzekania w sprawach stypendiów z Funduszu jest Komisja
Stypendialna UMFC - odnośnie studentów i pracowników oraz Komisja Stypendialna
Doktorantów - odnośnie doktorantów.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 w przedmiocie stypendium dla studenta, zawiera
informacje o dokumentach, które student zobowiązany jest dostarczyć w ramach
rozliczenia, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.
3. Od decyzji wydanych przez organy, o których mowa w ust. 1, wnioskodawcy przysługuje
odwołanie do prorektora UMFC właściwego do spraw studenckich w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji.
4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3 wnosi się na piśmie do prorektora UMFC właściwego
do spraw studenckich za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
5. Decyzja prorektora UMFC właściwego do spraw studenckich wydana na skutek wniesienia
odwołania, o którym mowa w ust. 3 jest ostateczna i nie podlega dalszym zaskarżeniom.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 3 wnioskodawca
może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.
7. Z dniem doręczenia właściwemu organowi pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i wykonalna.
§ 13
1. Stypendia z Funduszu przyznawane są w okresie od października do czerwca włącznie.
2. Uprawniony może otrzymać tylko jedno stypendium za jedno wydarzenie.
§ 14
Wysokość dostępnych na dany rok akademicki środków na stypendia z Własnego Funduszu
Stypendialnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina ustala prorektor UMFC
właściwy do spraw studenckich po uzyskaniu opinii Kwestora UMFC w tej sprawie, do dnia
30 czerwca roku, w którym rozpoczyna się dany rok akademicki.
§ 15
1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić jedynie w uzgodnieniu z Zarządem
Samorządu Studentów UMFC oraz Zarządem Samorządu Doktorantów UMFC.
2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z datą określoną w zarządzeniu Rektora UMFC
w tej sprawie.
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