Uchwała nr 54/X/2007
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 3 października 2007 roku

w sprawie: ustanowienia stypendium im. Stanisława Pyjasa
Dla upamiętnienia postaci Stanisława Pyjasa i Jego tragicznej śmierci, studenta V roku Polonistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Senat UJ postanawia ufundować stypendium Jego imienia, przyznawanego kaŜdego roku w
rocznicę śmierci dla wyróŜniającego się studenta Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stypendium ustala się w wysokości półrocznej średniej pensji asystenta w UJ. Pierwsze stypendium przyznane
zostanie w roku 2008.
Zasady przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Regulamin
Stypendium imienia Stanisława Pyjasa
Dla upamiętnienia postaci Stanisława Pyjasa, tragicznie zmarłego 7 maja 1977 roku studenta
V roku Polonistyki, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, uchwałą z dnia 3 października 2007 roku ustanowił
stypendium Jego imienia dla wyróŜniającego się studenta Polonistyki.
§1
Stypendium moŜe otrzymać student dwóch ostatnich lat studiów I stopnia lub student studiów II stopnia, którego
postawa etyczna, praca społeczna na terenie uczelni i poza jej murami, działalność humanitarna w róŜnych
instytucjach i organizacjach społecznych zajmujących się chorymi i niepełnosprawnymi budzi uznanie i
szacunek środowiska akademickiego.
§2
Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracowni administracji i
biblioteki, przedstawiciele samorządu studenckiego i kół naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§3
1. Wysokość stypendium jest równa półrocznej średniej pensji asystenta.
2. Stypendium jest wypłacane w formie jednorazowej wypłaty z wypracowanych środków UJ lub
przekazywanych na ten cel darów.
§4
Stypendium przyznaje sic corocznie w rocznice śmierci Stanisława Pyjasa.
§5
1. Stypendium przyznaje Jury składające się z dziekana, 2 nauczycieli akademickich i 2 przedstawicieli
studentów.
2. Jury przewodniczy dziekan Wydziału lub wskazany przez niego właściwy prodziekan.
3. Przewodniczący Jury ustala i ogłasza termin zgłoszeń kandydatów do stypendium.
4. Jury przyznaje stypendium zwykle większością głosów.

Wręczenie laureatowi dyplomu informującego
ogólnouniwersyteckiej uroczystości.

§6
o przyznaniu

stypendium

odbywa

sic

w

§7
Obsługę administracyjna związaną z przyznaniem stypendium prowadzi dziekanat Wydziału Polonistyki.
§8
Na wniosek rady Wydziału Senat UJ moŜe wprowadzić zmiany w niniejszym regulaminie.
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