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Regulamin 
Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa: 
1. sposób utworzenia i funkcjonowania w Uczelni Funduszu Stypendialnego im. Profesora 

Adama M. Dziewońskiego, zwanego dalej Funduszem;  
2. zasady przyznawania i wypłacania stypendiów z Funduszu studentom Akademii 

Górniczo-Hutniczej na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. 

§ 2 

1. Fundusz tworzy się ze środków finansowych otrzymanych przez Uczelnię po śmierci 
Profesora Adama M. Dziewońskiego, który rozporządził częścią swego majątku na rzecz 
Akademii Górniczo-Hutniczej. 

2. Zgodnie z wolą Profesora część środków uzyskanych przez Uczelnię ma być 
przeznaczona na wypłatę stypendiów dla studentów AGH odbywających studia na 
Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, zwanym dalej WGGiOŚ.  

3. Fundusz Stypendialny, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, zwany dalej 
Funduszem, otrzymuje imię Profesora Adama M. Dziewońskiego. 

4. Decyzją Rektora AGH Fundusz pozostaje w dyspozycji Katedry Geofizyki na Wydziale 
Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. 

5. Fundusz jest częścią Własnego Funduszu Stypendialnego AGH. 

§ 3 

1. Z Funduszu będą wypłacane stypendia dla studentów WGGiOŚ odbywających studia na 
kierunku Geofizyka lub innym kierunku prowadzonym na WGGiOŚ. 

2. Stypendystów Funduszu wyłania siedmioosobowa Kapituła Stypendium (zwana dalej 
Kapitułą), w skład której wchodzą: 
1) Rektor AGH, pełniący funkcję Przewodniczącego Kapituły; 
2) Prorektor AGH właściwy do spraw studenckich;  
3) Kierownik Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH; 
4) pracownik WGGiOŚ AGH delegowany przez Dziekana WGGiOŚ AGH, np. pełniący 

funkcję Prodziekana ds. studentów dla kierunku Geofizyka; 
5) prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, pracownik Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH; 
6) przedstawiciel Rodziny Patrona Funduszu – pan Jacek Dziewoński, brat Profesora 

Adama M. Dziewońskiego; 
7) prof. dr. Barbara Romanowicz (Berkeley Seismological Laboratory, University of 

California, Berkeley), wykonawczyni testamentu Profesora Adama 
M. Dziewońskiego. 

3. Członkowie Kapituły zostają powołani w Jej skład na czas nieokreślony.  
4. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków, bądź zwolnienia miejsca w Kapitule 

wskutek innych okoliczności, pozostali członkowie Kapituły wybierają nową osobę, której 
kandydaturę wskazuje Kierownik Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH. 

5. Wszystkie uchwały podejmowane przez Kapitułę zapadają zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej pięciu członków.  

§ 4 

1. Wysokość stypendium ustala się na kwotę 1.500,00 zł miesięcznie. 
2. W danym roku akademickim stypendium może być przyznane łącznie najwyżej czterem 

najlepszym studentom studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku Geofizyka 
oraz najwyżej jednemu najlepszemu studentowi studiów pierwszego lub drugiego 
stopnia na innym kierunku prowadzonym na WGGiOŚ. 

3. Stypendium jest przyznawane na dany rok akademicki na podstawie osiągnięć studenta 
uzyskanych w poprzednim roku akademickim,  
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4. Temu samemu studentowi stypendium może być przyznane jeden raz na studiach 
pierwszego stopnia i jeden raz na studiach drugiego stopnia. 

5. Studentowi, który dwukrotnie był stypendystą Funduszu, a który podjął studia z zakresu 
geofizyki na uczelni zagranicznej, stypendium może być przyznane ponownie, ale tylko 
jeden raz.  

§ 5 

1. Stypendystą Funduszu może zostać student studiów stacjonarnych pierwszego lub 
drugiego stopnia na WGGiOŚ AGH, który w terminie ukończył przynajmniej pierwszy rok 
studiów pierwszego stopnia i uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4.70  
z przedmiotów wskazanych dla każdego kierunku na WGGiOŚ AGH. Wykaz przedmiotów 
zawiera Załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku, gdy ubiegający się o stypendium studenci mają taką samą średnią 
 ocen, o przyznaniu stypendium decydują dodatkowe kryteria, o których mowa w ust. 4 
 pkt  2. 
3. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta składany w Dziekanacie WGGiOŚ. 
 Informacja o terminie składania wniosków będzie ogłaszana corocznie przez 
 Katedrę Geofizyki WGGiOŚ AGH na stronach internetowych AGH, WGGiOŚ oraz na 
 stronach Katedry Geofizyki, w terminie do 31 maja roku akademickiego 
 poprzedzającego rok, na który zostanie przyznane stypendium. 
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć: 

1) uzyskane w Dziekanacie WGGiOŚ pisemne potwierdzenie ukończenia w terminie 
danego roku akademickiego, a także osiągnięcia średniej ocen uprawniającej do 
ubiegania się o stypendium, 

2) informację o udokumentowanych dodatkowych osiągnięciach studenta, przez które 
należy rozumieć w szczególności: 
a) pobieranie w trakcie toku studiów co najmniej przez jeden rok stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia, 
b) pobieranie stypendium rektora dla najlepszych studentów, 
c) aktywność w działalności naukowej, rozumianą jako: 

− autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych; 
− autorstwo lub współautorstwo rozwiązania objętego zgłoszeniem patentowym; 
− pracę naukową w kole naukowym, udokumentowaną innymi niż publikacje 

osiągnięciami; 
− udokumentowaną działalność naukową poza AGH, związaną z geofizyką, 

geologią, inżynierią i ochroną środowiska oraz geoturystyką, a także 
geoinformatyką; 

− rozpoczęcie w trakcie studiów II stopnia studiów doktoranckich w AGH; 
− posiadanie innych osiągnięć w działalności artystycznej, sportowej oraz 

związanej z aktywnością w uczelnianych organizacjach studenckich AGH. 
5. Oceny osiągnięć, o których mowa w ust. 4 pkt 2, dokonuje Kapituła.  
6. Kapituła podejmuje uchwałę o przyznaniu stypendium nie później niż do końca listopada 

danego roku akademickiego.  
7. Uchwała Kapituły zostaje podjęta zwykłą większością głosów.  
8. Uchwała Kapituły o przyznaniu stypendium jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

droga odwoławcza.  
9. Informacja o stypendystach Funduszu oraz ilości przyznanych stypendiów będzie 

ogłaszana corocznie przez Katedrę Geofizyki WGGiOŚ AGH na stronach internetowych 
AGH, WGGOŚ oraz Katedry Geofizyki w terminie do dnia 6 grudnia bieżącego roku. 

§ 6 

1. Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca danego 
roku akademickiego. 

2. Stypendium jest wypłacane w miesięcznych ratach na rachunek bankowy wskazany 
przez studenta. 
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3. Wypłata pierwszej raty stypendium nastąpi w terminie do dnia 10 grudnia,  
z wyrównaniem od września, następne raty stypendium będą wypłacane w terminie do 
10 dnia miesiąca kalendarzowego. 

4. Stypendium będzie przyznane i wypłacone po raz pierwszy w roku akademickim 
2016/17 za osiągnięcia uzyskane przez studentów w roku akademickim 2015/16. 

5. Zastrzega się możliwość nieprzyznania stypendium w danym roku akademickim. 
6. Przyznawanie i wypłata stypendiów będzie następować do wyczerpania środków 

finansowych zgromadzonych w Funduszu.  

§ 7 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie uchwala Kapituła, która przedkłada je do 
zatwierdzenia Rektorowi, który publikuje je w formie Zarządzenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących zasad i trybu 
przyznawania i wypłacania stypendium, rozstrzyga Rektor AGH. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania Zarządzenia Rektora w sprawie 
wprowadzenia tegoż Regulaminu. 

4. Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowią listy przedmiotów matematyczno-
fizycznych i geofizycznych (dla kierunku Geofizyka) oraz obligatoryjnych (na innych 
kierunkach), na podstawie których jest obliczana średnia do wniosku o przyznanie 
stypendium.  

 
 

 
 
 

 


