
Regulamin przyznawania stypendiów w ramach realizacji projektu stypendialnego 

prowadzonego w Partnerstwie przez Fundację Gdańską, Miasto Gdańsk, Uniwersytet 

Gdański oraz Muzeum Gdańska. 

§1 
Regulamin określa zasady przyznawania stypendiów edukacyjnych dla miłośników Gdańska, 

którzy spełniają kryteria naboru na studia podyplomowe zgodnie z wytycznymi Uniwersytetu 

Gdańskiego. Stypendia są celowe i obejmują sfinansowanie czesnego dwóch semestrów dla 10 

osób na organizowanych przez Uniwersytet Gdański studiach podyplomowych GEDANISTYKA w 

terminie od października 2020 do czerwca 2021. Środki na ten cel pochodzą z środków własnych 

Fundacji Gdańskiej.  

§2. 

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która spełnia kryteria wskazane przez 

Uniwersytet Gdański w regulaminie przedmiotowych studiów podyplomowych dostępnym na 

stronie: 

https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_ksztalcenia/studia_podyplomowe/reg

ulamin_studiow_podyplomowych 

§3. 

Przyznawanie Stypendium 

1. Stypendium przyznawane jest w drodze otwartego naboru, a decyzję o jego przyznaniu 

podejmuje komisja w składzie: członkowie Komitetu Wiedzy Gedanopedii uzupełniony o 

przedstawicieli: Uniwersytetu Gdańskiego, Urzędu Miasta Gdańsk oraz Muzeum Gdańska. 

Nabór podań o stypendium rozpoczyna się 29.09.2020, a kończy 06.10.2020. 

2. Warunkiem otrzymania stypendium jest zarejestrowanie się kandydata/ki w 

Internetowej Rejestracji Studentów (IRK) Uniwersytetu Gdańskiego oraz dopełnienie 

wszystkich formalności zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych GEDANISTYKA. 

3. Kandydat/ka musi dostarczyć wypełniony oraz podpisany wniosek o przyznanie 

stypendium drogą elektroniczną na adres abialy@fundacjagdanska.pl do dnia 6.10.2020 

do godziny 12:00 w tytule maila wpisując STYPENDIA – GEDANISTYKA lub osobiście do 

siedziby Fundacji Gdańskiej na ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku do dnia 6.10.2020 do 

godziny 12:00.  

4. O stypendium nie mogą się ubiegać pracownicy, współpracownicy, członkowie rodzin ani 

żadne inne osoby powiązane z Komitetem Wiedzy Gedanopedii, Fundacją Gdańską oraz 

Muzeum Gdańska.  

5. Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane podczas posiedzenia komisji. Na 

podstawie ocen komisji zostanie stworzona lista rankingowa, przesyłana kandydatom 

drogą elektroniczną. Stypendium naukowe w  projekcie stypendialnym przyznawane jest 

osobom, które uzyskały największą liczbę punktów. Od decyzji komisji nie przysługuje 

odwołanie. 

6. Przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium uwzględnia się: 

a) dotychczasową działalność na rzecz budowania tożsamości historycznej, 

lokalnej miasta Gdańska 0-4 pkt  

b) propozycje praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas studiów 

podyplomowych na rzecz budowy tożsamości Gdańska 0-4 pkt  
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c) umiejętności i kompetencji dotyczące tworzenia tekstów naukowych oraz 

popularnonaukowych 0-2 pkt 

d) znaczące osiągnięcia (staże, wyróżnienia  lub  nagrody, warsztaty, szkolenia) 0-

2 pkt  

  

 

§4. 

1. Stypendium naukowe wynosi 3200 zł i jest bezpośrednio wpłacane na poczet opłaty za 

studia podyplomowe GEDANISTYKA.   

2. Wyniki przyznania stypendium zostaną ogłoszone 7.10.2020 drogą mailową 

bezpośrednio do kandydatów oraz zostaną zamieszczone na stronie fundacjagdanska.pl. 
3. W przypadku przyznania stypendium kandydat/ka będzie zobowiązany/a do podpisania 

umowy z Fundacją Gdańską. 

4. Otrzymanie stypendium oraz podpisanie umowy zobowiązuje kandydata/kę do podjęcia 

studiów podyplomowych GEDANISTYKA. 

5. W przypadku rezygnacji ze studiów po otrzymaniu stypendium i podpisaniu umowy,  

z przyczyn innych niż losowe, Fundacji Gdańskiej będzie przysługiwać prawo roszczenia 

o zwrot wpłaconego stypendium od osoby, która je otrzymała. 

§5. 

Każdy stypendysta jest dodatkowo zobowiązanych do: 

1. Aktywnego uczestnictwa w pracach nad wirtualną encyklopedią Gdańska – Gedanopedią, 

w tym: 

 

a. napisania minimum 5 haseł dotyczących dziejów, historii lub kultury Gdańska, ze 

szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych; 

b. udziału raz w miesiącu w spotkaniach Komitetu Wiedzy Gedanopedii;  

c. opieki i ewentualnej aktualizacji 150 haseł dotychczas zamieszczonych w 

Gedanopedii, przez cały czas trwania studiów; 

 

2. W okresie otrzymywania stypendium stypendysta/ka zobowiązany/a jest do realizacji 

zadań  wskazanych w §5 punkty a-c oraz umowy o stypendium, w uzgodnieniu z 

kierownikiem projektu oraz przedkładania kierownikowi projektu uproszczonych 

sprawozdań miesięcznych z wykonywanych prac podczas spotkań Komitetu Wiedzy 

Gedanopedii. 

 

§6. 

1. Fundacja Gdańska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zapisach regulaminu. 

2. W sprawach dotyczących warunków projektu stypendialnego należy kontaktować się: 

Agata Biały, abialy@fundacjagdanska.pl, tel. 58 526 49 87. 
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