UCHWAtA NR XV/350/15
RADY MIEJSKIEJ W LODZI
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjecia ,,Regulaminu przyznawania stypendibw naukowych Miasta Lodzi dla
studentbw i doktorantbw szk61 wyiszych z terenu Miasta todzi".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 20 13 r. poz. 594, 645 i 1318, z 20 14 r. poz. 379 i 1072 oraz z 20 15 r. poz. 1045),
art. 12 pkt 10a w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 20 15 r.
poz. 87 1 i 1045) oraz art. 173a ust. 2 oraz art. l99a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588,
1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146, 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 860), Rada Miejska
w Lodzi
uchwala, co nastqpuje:

5 1. Przyjmuje sic ,,Regdamin przyznawania stypendibw naukowych Miasta Lodzi dla
studentow i doktorantow szkol wyzszych z terenu Miasta Lodzi", stanowiqcy zalqcznik do niniejszej
uchwaly .
5 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi.
5 3. Traci moc uchwala Nr XVIII/332/11 Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 24 sierpnia 201 1 r.

w sprawie przyjecia ,,Regulaminu przyznawania stypendiow naukowych Miasta Lodzi dla studentow
i doktorantow szkol wyzszych z terenu Miasta Lodzi" (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 269, poz. 2783),
zmieniona uchwalq Nr LXVIl14 17/13 Rady Miej skiej w Lodzi z dnia 3 lipca 20 13 r. (Dz. Urz. Woj .
Lodzkiego poz. 4040).

5 4. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie

14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnicz4cy
Rady Miejskiej w todzi 1
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Zalqcznik
do uchwaly Nr XVl350115
Rady Miejskiej w todzi
z dnia 27 sierpnia 201 5 r.
Regulamin przyznawania stypendihw naukowych Miasta Lodzi dla studentow i doktorantdw
szko1 wyiszych z terenu Miasta t o d z i
Rozdziai 1
Postanowienia og6lne

5 1. 1. IlekroC w ,,Regulaminie przyznawania stypendiow naukowych Miasta todzi dla
studentow i doktorantow szk6l wyzszych z terenu Miasta Lodzi", zwanego dalej Regulaminem, jest
mowa o:
1) ,,stypendium" - naleiy przez to rozumieC stypendium naukowe przyznane przez Miasto Lodi na
zasadach ujqtych w niniejszym Regulaminie odpowiednio studentowi lub doktorantowi;
2) ,,stypendyScieV - naleiy przez to rozumieC studenta lub doktoranta 16dzkiej uczelni wyzszej,
kt6remu zostalo przyznane stypendium naukowe Miasta Lodzi;
3) ,,studencie7' - nalezy przez to rozumieC osobq ksztalcqcq siq w systemie studiow stacjonarnych
w publicznej lub niepublicznej szkole wyiszej z terenu Miasta todzi, na jednym z kierunkow
priorytetowych, okreilonych w zalqczniku do Regulaminu;
4) ,,doktorancieV- naleiy przez to rozumiet osobq ksztalcqcq siq w systemie studiow doktoranckich
w publicznej lub niepublicznej szkole wyzszej z terenu Miasta Lodzi, kt6re-j praca doktorska jest
Sciile zwiqzana przynajmniej z jednym z kierunkow priorytetowych, okreSlonych w zalqczniku do
Regulaminu;

5) ,,kandydacieV - naleiy przez to rozumieC studenta lub doktoranta lodzkiej uczelni wyzszej
ubiegajqcego siq o przyznanie stypendium naukowego Miasta todzi;
6) ,,kierunkach priorytetowych" - naleiy przez to rozumiec strategiczne dla rozwoju Miasta
kierunki studiowl dyscyplin naukowych, okreilone w zalqczniku do Regulaminu, uprawniajqce do
w y s t ~ i e n i ao stypendium naukowe Miasta todzi;

7) ,,programie stypendialnym" - nalezy przez to rozumieC program przyznawania stypendiow
Miasta todzi dla studentow i doktorantow szkol wyzszych z terenu Miasta todzi, realizowany na
podstawie uchwaty Rady Miejskiej todzi w oparciu o niniejszy Regulamin;

8) ,,szkole wyzszej" - naleiy przez to rozumieC jednostkq dzialajqcq na podstawie przepisow ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyiszym;
9) ,,osiqgnieciach w pracy naukowej" - naleiy przez to rozumiec: publikacje ksiqzkowe, artykuty
opublikowane w czasopismach specjalistycznych, nagrody i wyroznienia w konkursach krajowych
i miqdzynarodowych, otrzymane granty badawcze, wystqpienia na konferencjach, sympozjach,
certyfikaty, uzyskane patenty, wspolpracq z przedstawicielem gospodarki (przedsiqbiorcq)
w przynajmniej jednym z kierunkow priorytetowych;

10) ,,olimpiadzie pnedmiotowej" - naleky przez to rozumied coroczny konkurs obejmujqcy
i poszerzajqcy treici podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym
planie nauczania, dajqcy mozliwosC uzyskania Swiadectwa dojrzaloici z kazdego przedmiotu
ogolnoksztalcqcego lub dziedziny wiedzy, przeznaczony dla uczniow szk6l ponadgimnazjalnych,
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zgodnie z 5 7 ust. 1 pkt 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursow, turniejow
i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041 oraz z 20 14 r. poz. 1290);

11) ,,umowieY'-naleky przez to rozumied umowe stypendialnq zawartq pomiedzy stypendystq
a Miastem L6di.
2. Celem programu stypendialnego jest wspieranie pracy naukowej studentow i doktorantow
ksztalcqcych sic na kierunkach priorytetowych.
3. Stypendia majq zachecik mlodych zdolnych studentow do podejmowania nauki na kierunkach
priorytetowych, niezaleinie od olimpiady przedmiotowej, kt6rej finalistami lub laureatami zostali,
kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, a takze prowadzenia badan w priorytetowych dla
Miasta Lodzi dyscyplinach badan naukowych.
4. Stypendia majq zapobiegak odplywowi z terenu Miasta Lodzi mlodych zdolnych absolwentow
szkol wyzszych i naukowcow, ksztalcqcych sig w priorytetowych kierunkach oraz dyscyplinach badan
naukowych.
5. Stworzony program stypendialny ma ponadto za zadanie pomoc w pozyskaniu dla Miasta Lodzi
i lodzkiego irodowiska naukowego kadr naukowych spoza Miasta Lodzi.

Rozdzial2
Uprawnieni do korzystania ze stypendium

8 2. 1. Stypendium moze by6 przyznane:
I) studentowi I roku stacjonarnych, jednolitych studiow magisterskich lub studiow pierwszego
stopnia, ktory jest finalistq lub laureatem ogolnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej,
2) studentowi I roku studiow doktoranckich ze szczegolnymi osiqgniqciami w pracy naukowej.
2. 0 stypendium mogq siq ubiegad wylqcznie studenci ksztalcqcy sic na kierunkach
priorytetowych, okreilonych w zalqczniku do Regulaminu.
3. W przypadku studentow I roku studiow doktoranckich, temat ich pracy doktorskiej powinien
by6 iciile zwiqzany przynajmniej z jednym z kierunkow priorytetowych, okreilonych w zalqczniku
do Regulaminu.
4. Stypendium jest przyznawane niezaleznie od innych wyroznien, nagrod finansowych
i stypendiow pochodzqcych z innych zrodel.
5. Student lub doktorant studiujqcy jednoczeinie na kilku kierunkach rownoczeinie lub
w kilku uczelniach jednoczeinie moze ubiegad sic tylko o jedno stypendium.
6. Stypendium moze by6 udzielone studentowi i doktorantowi tylko raz.

Rozdzial3
Tryb rozpatrywania wniosk6w i przyznawania stypendium

8 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendium skladane sq lqcznie:
1) w wersji elektronicznej - poprzez poprawnie wypelniony wjezyku polskim formularz
zgloszeniowy, dostepny w okresie rekrutacji na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl
w zakladce poiwiqconej stypendiom naukowym Miasta Lodzi;
2) w wersji pisemnej - po wyslaniu wersji elektronicznej, dostepny na skrzynce poczty elektronicznej
kandydata formularz zgloszeniowy w formacie PDF, nalezy wydrukowak, opieczqtowad
i podpisad. Wersjq pisemnq naleky zlokyd w terminie do dnia 30 paidziernika danego roku wraz
z zalqcznikami, w sekretariacie komorki organizacyjnej Urzqdu Miasta Lodzi prowadzqcej
rekrutacjq. W przypadku przeslania wniosku drogq pocztowq o terminie jego zlozenia decyduje
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data wpiywu. Adres komorki organizacyjnej podany zostanie na stronie internetowej:
www.mlodziwlodzi.pl w zakiadce poiwiqconej stypendiom naukowym Miasta todzi.
2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera:
1) dane osobowe studenta lub doktoranta identyfikujqce kandydata oraz dane kontaktowe;

2) informacje na temat osiqgniqd naukowych i aktywnoici naukowej oraz spoiecznej kandydata,
w tym informacje o dyplomach, szkoleniach, wyroznieniach, publikacjach;
3) opinie opiekuna naukowego doktoranta w zakresie innowacyjnoici badan oraz mozliwoici
wykorzystania ich w gospodarce;
4) opis wspolpracy z przedsiqbiorcq (dotyczy doktorantow);
5) podpisane przez kandydata oiwiadczenie, w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
3. Do wniosku w formie pisemnej (wydruk) nalezy doiqczyd, potwierdzone przez kandydata za
zgodnoid z oryginaiem, kserokopie dokumentow stwierdzajqcych speinienie warunkow wymaganych
do otrzymania stypendium:
1) dyplom finalisty lub laureata ogolnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej (dotyczy studentow
I roku studiow stacjonamych);
2) dyplom ukonczenia studiow I1 stopnia lub jednolitych studiow magisterskich (dotyczy
doktorantow) oraz inne dokumenty niezbqdne do oceny merytorycznej.
4. Wyionieni stypendySci najpozniej do dnia podpisania umowy zobowiqzani sq przedioiyd
wiaiciwej komorce organizacyjnej Urzqdu Miasta todzi aktualne zagwiadczenie o posiadaniu statusu
studenta I roku lub doktoranta I roku iodzkiej szkoly wyzszej.
§ 4. 1. Ocena wnioskow obejmuje:

1) ocenq formalnq pod kqtem zgodnoici wniosku z wymaganiami opisanymi w 9 2 ust. 1-3 oraz
§ 3 ust. 1-2;
2) ocenq merytorycznq wnioskow zaakceptowanych pod wzglqdem formalnym, dokonywanq pod
kqtem stopnia realizacji celow i zaiozen, o ktorych mowa w 5 1 ust. 2-5, lezqcych u podstaw
uruchomienia programu stypendialnego.
2. Wnioski pod wzglqdem formalnym ocenia komorka organizacyjna Urzqdu Miasta Lodzi
prowadzqca rekrutacjq, zwana dalej ,,komorkq organizacyjnq".
3. Wnioski, ktore nie speiniajq wymogow formalnych zostanq zwrocone bez oceny merytorycznej.
W przypadku brakow formalnych o charakterze oczywistych omyiek, kandydat ma prawo do
jednorazowej ich korekty, dokonanej na wezwanie komorki organizacyjnej we wskazanym terminie.

4. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisj% ktorej skiad
osobowy i tryb pracy okreilone zostanq w zarzqdzeniu Prezydenta Miasta Lodzi.
5. Wnioski studentow merytorycznie oceniane sq poprzez nadanie poszczegolnym kryteriom
okreilonej liczby punktow, przy zaiozeniu, ze maksymalna liczba punktow wynosi 100, z tego za:
1) tytui laureata ogolnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej - 40 punktow;
2) tytui finalisty ogolnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej - 30 punktow;
3) dotychczasowe
osiqgniqcia
naukowe,
w tym:
publikacje
ksi@kowe,
artykuiy
w czasopismach specjalistycznych, nagrody i wyroinienia w konkursach krajowych
i mi~dzynarodowych, wystqpienia na konferencjach, sympozjach, certyfikaty, itp.
- do 30 punktow.
6. Wnioski doktorantow merytorycznie oceniane sq poprzez nadanie poszczegolnym kryteriom
okreilonej liczby punktow, przy zalozeniu, ze maksymalna liczba punktow wynosi 100, z tego za:
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I ) innowacyjnoSC badadpracy doktorskiej - do 30 punktow;
2) wspoipracq z przedsiqbiorcq, ktorego profil dziaialnosci jest zbieiny z priorytetowymi kierunkami
i dyscyplinami badan naukowych - do 30 punktow;
3) moiliwoSC wykorzystania w praktyce gospodarczej zastosowanych
i wnioskow wynikajqcych z pracy doktorskiej - do 20 punktow;

metod

badawczych

4) dotychczasowe osiqyigcia naukowe, w tym wyniki w nauce, postepy w pracy doktorskiej,
wystqienia na sympozjach i konferencjach, nagrody i wyroznienia, publikacje, granty,
certyfikaty, patenty, itp. -do 20 punktow.

7. Na podstawie rekomendacji Komisji stypendia przyznaje Prezydent Miasta Lodzi.
8 . 0 przyznaniu stypendium, w imieniu Prezydenta Miasta Lodzi, komorka organizacyjna
informuje jednostke organizacyjnq uczelni stypendysty prowadzqcq jednolite studia magisterskie/
studia pienvszego stopnia na kierunku priorytetowym lub jednostke naukowq prowadzqcq studia
doktoranckie. W informacji podaje siq nazwisko studentaldoktoranta, kwote i okres wypiacania
stypendium, warunki wypiacania stypendium, a takze warunki dla utraty prawa do wypiaty
stypendium.
Rozdzial4
Tryb realizacji stypendium
§ 5. 1. Stypendia przyznawane sq w zaleinoSci od Srodkow finansowych zabezpieczonych na
ten cel w budzecie Miasta Lodzi, przy czym maksymalna wysokoSC stypendium w przypadku studenta
wynosi 1500 zi/m-c, natomiast w przypadku doktoranta 2500 zVm-c.

2. Stypendium jest przyznawane na okres od dnia 1 listopada roku, w ktorym stypendium zostanie
przyznane do dnia 3 1 lipca roku nastqpnego.
3. Wyplata pienvszego stypendium zostanie dokonana na wskazane przez studenta lub doktoranta
konto, na podstawie list zatwierdzonych przez Dyrektora komorki organizacyjnej do 9 dnia miesiqca
nastcpujqcego po miesiqcu zawarcia umowy stypendialnej, okreslajqcej terminy kolejnych wyplat.
§ 6 . 1. Wypiata stypendium jest uwarunkowana podpisaniem przez Prezydenta Miasta Lodzi
umowy ze studentem lub doktorantem.

2. Warunkiem kontynuowania wypiat w drugim semestrze roku akademickiego, na ktory
stypendium zostalo przyznane, jest potwierdzenie spelnienia warunkow decydujqcych
o jego przyznaniu, tj. dostarczenie zaSwiadczenia z dziekanatu o posiadaniu statusu studenta lub
doktoranta iodzkiej szkoiy wyzszej .
Rozdzial 5
Utrata stypendium

5 7. 1. Stypendysta traci prawo do stypendium Miasta Lodzi w przypadku, gdy:
1) utracii status studenta lub doktoranta na wskazanej w umowie uczelni;

2) poda! nieprawdziwe dane we wniosku o przyznanie stypendium;
3) nie zlozyi wymaganych zaiwiadczen, o ktorych mowa w

8 3 ust. 4 oraz § 6 ust. 2.

2. Stypendysta jest zobowiqzany do niezwiocznego powiadomienia Prezydenta Miasta Lodzi za
poirednictwem komorki organizacyjnej o:
1) przerwaniu studiow;
2) skresleniu z listy studentow lub przerwaniu studiow doktoranckich;
3) przebywaniu na urlopie, z wyjqtkiem urlopow naukowych i w ramach stypendiow zagranicznych;
4) przedluieniu sesji;
Id: 424A9926-EB89-4 17E-A3DE-82E82FC4FAEC. Podpisany

Strona 4

5) zmianie uczelni, kierunku studiow lub dyscypliny badan naukowych;
6) zmianie zakresu pracy doktorskiej.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 1-2 nastepuje utrata stypendium.
4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3-6, wyplata stypendium zostaje wstrzymana.
Decyzje o wmowieniu wyplaty stypendium podejmuje Prezydent Miasta Lodzi na wniosek Komisji.
5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 pkt 1-2, stypendysta jest zobowiqzany do zwrotu
nieslusznie pobranego stypendium.
6. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 pkt 1-2, pozostala kwota moze by6 przyznana
osobie, kt6rej wniosek znajduje siq na liScie rankingowej na najwyzszym miejscu nie objetym
stypendium.
Rozdzial6
Postanowienia koncowe

8. 1. Lista stypendystow zawierajqca imiona i nazwiska stypendystow oraz krotkq
charakterystyke ich osiqgnie6 zostanie opublikowana na stronie intemetowej Urzedu Miasta Lodzi.
tj

2. Stypendysta poprzez podpisanie we wniosku zgody na przetwarzanie danych osobowych,
wyraza zgode na publikacje danych, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Stypendysta poprzez zlozenie wniosku, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
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Zalqcznik do Regulaminu przyznawania stypendiow
naukowych Miasta todzi dla studentow i doktorantow
szko1 wyiszych z terenu Miasta Lodzi

KIERUNKI PRIORYTETOWEI DYSCYPLINY NAUKOWE UPRAWNIAJqCE DO
WYSTAPIENIA 0 STYPENDIUM NAUKOWE MIASTA LODZI

I 1. analitvka rros~odarcza
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. analiza i zarzqdzanie w biznesie
3. artystyczna arafika komputerowa
4. automatyka i robotyka
5. bankowoiC i finanse cyfrowe
6. biotechnologia
7. budownictwo
8. business management
9. chemia
10. chemia budowlana
1 1. edukacja techniczno- informatyczna
12. ekonomia
13. elektronika i telekomunikacja

- -

-

1 14. elektrotechnika
15. energetyka
-

1 29. inivnieria kosmiczna

--

-

~

16. farmacja
17. finanse i inwestycje
18. finanse i rachunkowoSC
19. fizyka

20. fizyka technicma
2 1. genetyka
22. geoinformacja

1

30, iniynieca materialowa
3 1. iniynieria procesowa
32. iniynieria produkcji
33. inQnieria Srodowiska
34. kompozycja muzyki filmowej
3 5. komunikacia wizualna
36. lekarskil medycyna
37. lingwistyka dla biznesu
38. lolzistyka
39. management and finance
40. matematyka
4 1. mechanika i budowa maszyn

I

1 42. mechatronika
43. miqdzywydzialowe studia matematycznoprzyrodnicze
44. mikrobiologia
45. nanotechnologia
46. organizacja produkcji filmowej
i telewizyjnej
47. rachunkowoik
48. realizacja obrazu filmowego,
telewizyjnego i fotografia
49. technologia chemiczna
50. technologie infonnatyczne
w logistyce

1 23. geomonitoring

) 5 I . tkanina i ubi6r

1 24. grafika

1 52. transport

26. informatyka i ekonometria
27. iniynieria biomedyczna
28. iniynieria biochemiczna

I

54. wzornictwo
5 5. zarzqdzanie i inzynieria produkcj i

-
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