Regulamin przyznawania stypendium KS AGH Kraków
1. Stypendium KS AGH Kraków może otrzymać student, który w Finałach Akademickich
Mistrzostw Polski 2019/2020, które zakończyły się po 30 września 2020 roku,
osiągnął miejsca 1-8.
2. Osiągnięcia przedstawione we wnioskach, będące podstawą wypłaty stypendium
w roku akademickim 2020/21, nie zostaną uwzględnione przez KU AZS AGH
w kolejnym roku akademickim przy opiniowaniu wniosków o stypendium Rektora
za wysokie osiągnięcia sportowe.
3. Stypendium KU AZS AGH Kraków może otrzymać student co najmniej II roku studiów
pierwszego stopnia, wpisany na kolejny rok studiów i posiadający wszystkie zaliczenia
i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów. Warunek uzyskania wpisu
na kolejny rok studiów nie dotyczy studentów przebywających w bieżącym roku
akademickim na urlopie.
4. Stypendium KS AGH Kraków nie może zostać przyznane studentowi, który
w momencie rozpatrywania wniosku posiada wpis z deficytem punktów lub
przebywał w poprzednim roku akademickim na urlopie.
5. Stypendium KS AGH Kraków nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł
zawodowy:
a. magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
b. licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli podejmuje ponownie studia
pierwszego stopnia.
6. W celu ubiegania się o stypendium należy złożyć wniosek w Biurze KS AGH Kraków
(SWFiS AGH, p.109) do dnia 04.12.2020r. Wzór wniosku o przyznanie stypendium
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku studentów uczących się na 7 semestrze studiów inżynierskich,
stypendium przyznawane jest na jeden semestr studiów. Podjęcie studiów
magisterskich na Akademii Górniczo-Hutniczej w kolejnym semestrze, spowoduje
przedłużenie wypłaty stypendium na ten semestr. Warunkiem przedłużenia wypłaty
jest dostarczenie potwierdzenia rozpoczęcia studiów z dziekanatu. Dokumenty
potwierdzające rozpoczęcie studiów magisterskich na AGH w/w studenci powinni
dostarczyć do dnia 10 marca 2021 roku do biura KS AGH Kraków, budynek
SWFiS AGH, p.109.
8. W przypadku sportów zespołowych stypendium przysługuje podstawowym
zawodnikom drużyny w liczbie nie większej niż liczba zawodników występujących
jednocześnie na boisku +4. W przypadku sportów indywidualnych klasyfikowanych
drużynowo stypendium przysługuje liczbie zawodników punktujących +4. O tym, czy
student jest podstawowym zawodnikiem zespołu decyduje trener, który przekazuje
listę podstawowych zawodników w formie pisemnej do AZS AGH.
9. Po dokonaniu oceny merytorycznej Prezes KS AGH Kraków we współpracy
z Prezesem KU AZS AGH Kraków oraz Sekretarzem KS AGH Kraków ustala ostateczną
listę rankingową.
10. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie punktacji uwzględnionej w tabeli
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

11. W przypadku studentów, którym na rok akademicki 2020/2021 zostało przyznane
stypendium Rektora AGH za wysokie osiągnięcia sportowe, ostateczna kwota
stypendium KS AGH Kraków będzie stanowiła różnice pomiędzy wysokością
stypendium KS AGH Kraków wynikającą z rankingu, a kwota otrzymywaną od Uczelni
w ramach stypendium Rektora AGH za wysokie osiągniecia sportowe.
12. Studentowi, który otrzymał stypendium Rektora lub stypendium z Własnego
Funduszu Stypendialnego, za wysoką średnią ocen w roku akademickim 2020/21 nie
może zostać przyznane stypendium KS AGH Kraków.
13. Student może ubiegać się o stypendium na studiach pierwszego i drugiego stopnia,
jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana
osoba może otrzymywać świadczenie w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju
i długości trwania, jak tez uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć
6 lat. Termin ten biegnie od rozpoczęcia pierwszych studiów, w oparciu o liczbę
miesięcy, w których wnioskodawca posiada status studenta, również wówczas, gdy
student przebywa na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku
przerwania studiów i ponownego ich rozpoczęcia liczenie wskazanego okresu jest
kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.
14. Stypendium KS AGH Kraków jest wypłacane co miesiąc w okresie od października
do czerwca (9 stypendiów), z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu,
a także z uwzględnieniem sytuacji osób rozpoczynających lub kończących studia
w trakcie roku akademickiego.
15. Stypendia za miesiące październik oraz listopad zostaną wyrównane najpóźniej
do końca I kwartału 2021 r., natomiast pierwsze stypendium zostanie wypłacone
do 22.12.2020 r. pod warunkiem wypełnienia przez studenta wszystkich formalności
związanych z przyznanym stypendium.
16. W sprawach nieujętych zapisami powyższego regulaminu, decyzję rozstrzygającą
podejmuje Prezes KS AGH Kraków.
Klauzula do Regulaminu
KS AGH oświadcza, że jest administratorem danych osobowych studentów, którzy
poprzez złożenie wniosku będą ubiegać się o stypendium określone niniejszym
Regulaminem. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z procesem
przyjęcia i rozpatrywania wniosku. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do przystąpienia studenta do procedury wszczętej poprzez złożenie
wniosku. KS AGH w sposób jasny i zrozumiały poinformuje studenta przy składaniu
wniosku o przysługujących mu prawach związanych z ochroną danych osobowych,
szczegóły dotyczące podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera
klauzula ogólnego obowiązku informacyjnego stanowiąca Załącznik nr 3 Wniosku.
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Medalowe miejsce w zawodach Mistrzostw Polski
I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski
II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski
III miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski
Miejsca 4-8 w Akademickich Mistrzostwach Polski
I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Małopolski
II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Małopolski
III miejsce w Akademickich Mistrzostwach Małopolski

Liczba punktów
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Przynależność do KU AZS AGH (pod warunkiem posiadania innych 10
punktowanych osiągnięć)
Posiadanie statusu członka kadry narodowej
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