Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 185/2020 /2020 z dnia 14.10.2020 r.

Tekst jednolity
Regulamin Rekrutacji Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
do Programu Stypendialnego, którego Fundatorem jest
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM
§1
Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o:
1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach,
2. Fundatorze – należy przez to rozumieć Górnośląskie Centrum Medyczne
im. prof. Leszka Gieca SUM,
3. Stronach – należy przez to rozumieć łączne nazwanie Organizatora oraz Fundatora,
4. Studencie – należy przez to rozumieć osobę będącą studentem III roku studiów
stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych przez Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach,
5. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozmieć osoby powołane na mocy
Zarządzenia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ze strony
Organizatora oraz wskazane przez Fundatora do przeprowadzenia postępowania
kwalifikującego Studentów, którzy złożyli wniosek.
§2
Niniejszy Regulamin określa zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Studentów do Programu
Stypendialnego, którego Fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka
Gieca SUM.
§3
1. Zgodnie z wymogami Fundatora o stypendium mogą ubiegać się jedynie osoby będące
Studentami III roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych
przez Organizatora.
2. Warunkiem przystąpienia do Programu Stypendialnego jest złożenie przez Studenta
wypełnionego wniosku o przyznanie Stypendium, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu wraz z następującymi dokumentami:
1) zaświadczeniem, że Student jest słuchaczem III roku studiów stacjonarnych na
kierunku Pielęgniarstwo prowadzonych przez Organizatora;
2) zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanych przez Studenta w roku
akademickim 2019/2020;
3) oświadczeniem Studenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec innych podmiotów
związanych z podjęciem zatrudnienia lub nawiązaniem współpracy po
zakończeniu studiów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
§4
1. Wniosek należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15)
z dopiskiem ,,Program Stypendialny”, lub e-mailem (scan) z opcją „żądanie potwierdzenia
doręczenia” na adres:dgrzeszczyk@sum.edu.pl, lub osobiście przy zachowaniu
odpowiednich do obecnej sytuacji epidemiologicznej zasad tj.:

1.1 uzgodnienia wcześniej pod numerem telefonu (32) 2083 582 dnia oraz godziny
dostarczenia wniosku,
1.2 zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa poprzez zastosowanie
indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki oraz rękawiczek.
§5
1. Termin składania wniosków wyznacza się na dzień 28 października 2020 r, na godz. 1000.
O dochowaniu terminu decyduje odpowiednio: data stempla pocztowego, data
potwierdzenia przez pracownika Kancelarii SUM, bądź data wysłania e-maila.
2. Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
§6

W przypadku zmniejszenia liczby Studentów, którym przyznano Stypendium
(dalej Stypendystów) w trakcie trwania Programu Stypendialnego, Komisja może podjąć
decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji do Programu Stypendialnego.
§7
1. Wnioski rozpatrywane będą przez powołaną w tym zakresie Komisję Rekrutacyjną, która
przy ich ocenie kierować się będzie spełnieniem przez studentów kryteriów formalnych
i merytorycznych.
2. Kryteria formalne: kompletność, czytelność dokumentacji, terminowość złożenia aplikacji
we właściwym miejscu lub pod właściwy adres.
3. Kryteria merytoryczne: średnia ocen, osiągnięcia naukowe oraz inne.
§8
Obsługę administracyjną prac Komisji oraz nadzór merytoryczny nad realizacją Programu
Stypendialnego sprawują pracownicy Centrum Dydaktyki.
§9
Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przy uwzględnieniu:
średniej ocen za rok akademicki 2019/2020:

1)

Sposób przyznawania
punktów

Minimalna liczba punktów

Maksymalna liczba
punktów

4,01-0,15 pkt

5,0 – 15 pkt

Punkty za średnią ocen z
poprzedniego roku
akademickiego przyznawane
są na zasadzie 0,15 punktu za
każde 0,01 średniej,
począwszy od 4,01

2)

Uwagi dodatkowe

Minimalna średnia wynosi
4,01, maksymalna 5,00

osiągnięć naukowych w roku akademickim 2019/2020:

Lp.

Rodzaj osiągnięć

Liczba punktów
wyróżnienie – 1 pkt
III miejsce – 1,5 pkt
II miejsce – 2.25 pkt
I miejsce – 3 pkt.

1.

Nagroda przyznawana na konferencji STN-u
zorganizowanej w kraju

2.

Nagroda przyznana na konferencji STN-u
zorganizowana za granicę

wyróżnienie – 2,25 pkt
III miejsce – 3 pkt
II miejsce – 3,75 pkt
I miejsce –4,5 pkt

3.

Nagroda przyznana na konferencji w kraju
niezorganizowanej przez STN-y

4,5 pkt

Uwagi dodatkowe
Uwzględnia się sumę uzyskanych
punktów za poszczególne osiągnięcia

Łącznie liczba punktów możliwych do
uzyskania z tytułu osiągnięć
naukowych nie może przekroczyć
15 pkt
Za tą samą pracę naukową punkty
mogą zostać przyznane tylko jeden raz

4.

Nagroda przyznana na konferencji
zorganizowanej za granicą niezorganizowana
przez STN-y

5.

Publikacja pracy naukowej w monografii

6.

7.

8.

9.

Publikacja pracy naukowej (poglądowej lub
oryginalnej) w naukowym czasopiśmie
krajowym znajdującym się na liście punktowej
Publikacja pracy naukowej (poglądowej lub
oryginalnej) w naukowym czasopiśmie
zagranicznym znajdującym się na liście
punktowej
|Publikacja pracy naukowej (poglądowej lub
naukowej) w czasopiśmie krajowym
posiadającym punktację IF
Publikacja pracy naukowej (poglądowej lub
naukowej) w czasopiśmie zagranicznym
posiadającym punktację IF

3)

6,0 pkt
3,75 pkt
4,5 pkt

5,25 pkt

7,5 pkt

Osiągnięć sportowych w roku akademickim 2019/2020:
Rodzaj osiągnięć

Liczba punktów

1.

Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych

Podium – 4 pkt

Akademickie Mistrzostwa Polski
Szkół Wyższych
Mistrzostwa świata, mistrzostwa
Europy, mistrzostwa Polski

Podium – 5 pkt

3.

Udział w igrzyskach olimpijskich
lub paraolimpijskich

4.

4)

Udział – 3 pkt
I-III miejsce – 7,5 pkt

7,5 pkt

Uwagi dodatkowe
Uwzględnia się sumę uzyskanych
punktów za poszczególne rodzaje
osiągnięć. Przykładowo: jeżeli student
zajmie miejsce punktowane na tych
samych zawodach w różnych
dyscyplinach – punkty sumuje się.
Łącznie liczba punktów możliwych do
uzyskania z tytułu osiągnięć
sportowych nie może przekroczyć 15
pkt. W przypadku wykazania przez
studenta osiągnięcia w tych samych
zawodach w rywalizacji drużynowej i
indywidualnej, ocenie podlega
wyłącznie jedno, wyżej punktowane
osiągnięcie.

Osiągnięć artystycznych w roku akademickim 2019/2020:

Lp.

Rodzaj osiągnięć

Liczba punktów

1.

Nagrody i wyróżnienia w konkursach
artystycznych o zasięgu ogólnopolskim

4,5 pkt

2.

Nagrody i wyróżnienia w konkursach
artystycznych o zasięgu międzynarodowym

6,5 pkt

5)

Konferencje współorganizowane przez
Studenckie Koła Naukowe oraz inne
organizacje studenckie oceniane są jak
konferencje organizowane przez STN.

7,5 pkt

Lp.

2.

(za jedno najwyżej punktowane
osiągnięcie). Uwzględnia się
wyłącznie publikacje naukowe
wydrukowane i zdobyte nagrody.

Uwagi dodatkowe
Maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania z tytułu
osiągnięć artystycznych w roku nie
może przekroczyć 15 pkt.

Innych osiągnięć w roku akademickim 2019/2020:
a) laureatka/laureat QUEEN SILVIA NURSING AWARD – 15 pkt,
b) pozytywna opinia opiekuna studenckich praktyk zawodowych – 10 pkt,
c) zaangażowanie w pracę na rzecz innych osób lub grup społecznych,
organizacji pozarządowych i instytucji działających w różnych
obszarach społecznych, w szczególności na rzecz chorych
i niepełnosprawnych – 10 pkt.,
d) zaangażowanie na rzecz walki z COVID-19 np.: praca w mobilnych
zespołach wymazowych i punktach TEST&GO – 10 pkt.,

e) służba w Wojskach Obrony Terytorialnej, Ochotniczej Straży Pożarnej
i udział w akcjach ratowniczych - 15 pkt.,
f) organizacja i udział w akcjach charytatywnych – 5 pkt.
g) Punkty w kategoriach wymienionych od lit. a) do lit. f) zostaną
przyznane na podstawie stosownych dokumentów i zaświadczeń
załączonych przez Studenta.
6)

Osiągnięcia wymienione w ust. 1-4 zostaną potwierdzone zgodnie
z poniższym:
a) średnią ocen za poprzedni rok akademicki potwierdza właściwy
Dziekanat,
b) osiągnięcia naukowe potwierdzają Opiekunowie Kół Naukowych,
c) osiągnięcia sportowe potwierdza Prezes Klubu Uczelnianego
Akademickiego Związku Sportowego,
d) osiągnięcia artystyczne indywidualne przyznawane są na podstawie
otrzymanych dyplomów lub zaświadczeń i potwierdzone przez
Kierownika Centrum Dydaktyki. Grupowe osiągnięcia artystyczne
potwierdza kierownik/opiekun grupy,
e) osiągniecia artystyczne potwierdza Kierownik Centrum Dydaktyki.

§ 10
O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów
uzyskanych za spełnienie kryteriów merytorycznych.
§ 11
Sporządzenia listy rankingowej dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
§ 12
Wnioski niekompletne, nieczytelne, złożone po terminie lub wypełnione niepoprawnie nie
będą rozpatrywane.
§ 13
Studenci, którym przyznano Stypendium zostaną powiadomieni o fakcie zakwalifikowania w
formie elektronicznej na adres podany we wniosku.
§ 14
Strony zobowiązują się do zachowania poufności i stosowania się do zasad bezpieczeństwa
informacji obowiązujących u Organizatora oraz Fundatora.

.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji
Data złożenia wniosku (pieczątka
i podpis pracownika Uczelni)

Wniosek
o przyznanie stypendium wypłacanego przez Górnośląskie Centrum
Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM
Imię i nazwisko:

Miejsce stałego zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, woj. powiat, ulica, nr domu, nr lokalu):

Adres do korespondenci (kod pocztowy, miejscowość, woj. powiat, ulica, nr domu, nr lokalu):

Adres e-mail:

Nr telefonu:

Wydział:

Kierunek studiów:

Tryb studiów:

Średnia ocen oraz rodzaj osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych, innych
Uwaga: Student nie wypełnia rubryk „średnia ocen” i „Liczba punktów”
Średnia ocen
Średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego
………………………………………

Liczba punktów
………………………………………..
data i podpis pracownika Dziekanatu

Osiągniecia naukowe potwierdzone przez Opiekuna Koła Naukowego
Lp.

Tytuł publikacji

Publikacja w czasopismach posiadających Impact Factor
Źródło
Rok
Miesiąc

Ton, nr strony Liczba punktów

Publikacje w czasopismach naukowych i zagranicznych

Udział w Konferencjach naukowych
Przez STN Inne
Data i miejsce
Lp.

Nazwa konferencji

Tytuł referatu lub
Rodzaj
Liczba punktów
prezentacji
otrzymanej
nagrody

Łączna suma punktów:
Potwierdzenie Opiekuna/opiekunów
Koła Naukowego/

……………………………………………
data, podpis i pieczątka

,
Osiągnięcia sportowe potwierdzone przez Prezesa Klubu AZS
Lp

Nazwa zawodów sportowych

Data i miejscowość

Zajęte miejsce

Liczba punktów

Suma punktów:

Potwierdzenia Prezesa KU/AZS

……………………………..
data, podpis i pieczątka

,
Osiągnięcia artystyczne potwierdzone przez Kierownika Centrum Dydaktyki
Nazwa konkursu

Data i miejscowość

Rodzaj nagrody

Liczba punktów

Suma punktów:

Potwierdzenia osiągnięć indywidualnych

Potwierdzenie osiągnieć grupowych

…………………………………..

…………………………………..

data, podpis i pieczątka Kierownika Centrum Dydaktyki

data, podpis i pieczątka Kierownika Centrum Dydaktyki

,
Inne osiągnięcia (§ 9 ust. 5 Regulaminu rekrutacji)
Data i miejscowość
Lp.,.

Zajęte miejsce

Liczba punktów

Nazwa konkursu

1.
2.
3.
4.
5.

Suma punktów

Oświadczenie Studenta:
Świadoma/y odpowiedzialności karnej z art. 233 kk, cywilnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych,
oświadczam, że:
- wszystkie podane przeze mnie we wniosku informacje i załączone dokumenty są prawdziwe

…………………………………………………..
data i podpis Studenta
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r. str.
1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, wskazuje się, że:
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – ul. Poniatowskiego 15, 40-055
Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
Z Inspektorem Ochrony Danych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach można kontaktować się pod nr
tel. 32 208 3630 lub pod adresem: iod@sum.edu.pl;
Dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia RODO
w celu rozpatrzenia wniosku i obsługi procesu stypendialnego;
Odbiorcami danych osobowych są odpowiedzialni za rozpatrzenie wniosku pracownicy Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą
być także inne podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie w celu rozpatrzenia wniosku;
Dane będą przechowywane wieczyście, zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego oraz
Zarządzenia Nr 79/2007 z dnia 31.08.2007 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie
wprowadzenia „Instrukcji Kancelaryjnej dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”;
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do uchylenia zgody na ich przetwarzanie i w zakresie przewidzianym w RODO wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i prawo do przenoszenia danych,
b) przysługuje
Pani/Panu
prawo
wniesienia
skargi
na
przetwarzanie
danych
osobowych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na
korespondencję.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem przystąpienia do rekrutacji;
W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Przyjmuję do wiadomości ww. informacje oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym
formularzu do celów związanych z uczestnictwem
i obsługą procesu stypendialnego

…………………………………………………..
data i podpis Studenta
Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz inne
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,

Wypełnia pracownik Uczelni
złożono
brak

Lp. sportowe, artystyczne oraz inne

Wypełnia upoważniony pracownik Uczelni
Rodzaj osiągnieć

Liczba punktów

Średnia ocen
Osiągnięcia naukowe
Osiągnięcia sportowe
Osiągnięcia artystyczne
Inne osiągnięcia
Liczba punktów ogółem

Katowice, dnia …………………………………

……………………………………….
data, podpis i pieczątka

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji

…………………………………
miejscowość i data

Imię i nazwisko ………………………………………
Nr indeksu ……………………………………………

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym oświadczam, że nie posiadam zobowiązań związanych z koniecznością
świadczenia pracy wobec innych podmiotów po zakończeniu studiów na kierunku ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
prowadzonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na podstawie umowy o pracę lub
nawiązania z tymi podmiotami współpracy w oparciu o umowę zlecenia, o dzieło, świadczenia usług, lub
inne umowy podobne (w tym umowy nienazwane).

………………………………………….
data i podpis

