
REGULAMIN 

Stypendium magisterskie KGHM Polska Miedź S.A. – Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego  

1. Każdy kandydat na stypendystę zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem 
stypendium przed złożeniem dokumentów. Wystartowanie w konkursie stypendialnym 
oznacza akceptację regulaminu. 

2. Roczne stypendium w wysokości 22 000 złotych przyznawane jest studentom 
wrocławskiej judaistyki poziomu magisterskiego przez Komisję Stypendialną Katedry 
Judaistyki (w składzie: dr hab. Agnieszka Jagodzińska, dr Anna Kałużna, dr Joanna Lisek, 
prof. Marcin Wodziński) na okres 10 miesięcy od 1 października 2018 roku do 31 lipca 
2019 roku i wypłacane jest w 10 równych miesięcznych ratach (po 2 200 zł każda). 
Organem odwoławczym jest Dziekan Wydziału Filologicznego. 

3. Kwota wypłacana w ramach stypendium będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Ew. koszty składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego 
stypendysta ponosi we własnym zakresie. 

4. Jeśli dwie osoby ubiegające się o stypendium będą miały takie same lub zbliżone wyniki, 
stypendium może zostać podzielone na dwie osoby. 

5. Stypendysta jest zobowiązany do podpisania umowy stypendialnej określającej jego 
zobowiązania. 

6. O stypendium mogą ubiegać się osoby, które: 

- są studentami judaistycznych studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, 

- zobowiążą się do przeprowadzenia 5-6 spotkań promujących kierunek w dolnośląskich 
liceach (klasy maturalne). Jeśli stypendium zostanie podzielone między dwie osoby, to 
wtedy liczba spotkań również będzie podzielona (3-3). 

7. O stypendium nie mogą się ubiegać studenci spędzający okres stypendialny poza 
Wrocławiem (wyjazdy stypendialne, staże zagraniczne itp.).  

8. Warunkiem kontynuowania stypendium w semestrze letnim roku akademickiego 
2018/2019 jest zaliczenie semestru zimowego oraz pozytywna opinia opiekuna 
naukowego.  

9. Stypendium magisterskiego KGHM Polska Miedź S.A. nie można łączyć z innymi 
stypendiami przyznawanymi przez Katedrę Judaistyki. W razie uzyskania innego 
stypendium student musi zadeklarować w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, z którego 
stypendium rezygnuje. 

10. Stypendium można uzyskać nie więcej niż dwukrotnie. 

11. Dokumenty, jakie osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć w wyznaczonym 
terminie, obejmują: 

- podanie, zawierające krótki opis projektu badawczego, jaki student zamierza w 
kolejnym roku akademickim realizować (może być tożsamy z pracą magisterską), 

- krótki list pracownika/pracownicy Katedry Judaistyki wyrażający jego/jej zgodę na 
objęcie studenta opieką naukową w trakcie stypendium, 

- poświadczone w dziekanacie świadectwo ukończenia semestru letniego 2018 z 
wyliczoną średnią ocen z wszystkich semestrów studiów judaistycznych na Uniwersytecie 
Wrocławskim (nie dotyczy nowych studentów).  



12. Dokumenty należy składać do 10 października 2018 roku w Sekretariacie Katedry 
Judaistyki przy ul.  św. Jadwigi ¾ pok. 111 we Wrocławiu lub listownie na wskazany wyżej 
adres z dopiskiem na kopercie STYPENDIUM MAGISTERSKIE. 

13. Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie internetowej Katedry Judaistyki 20 
października 2018 roku. 

 


