REGULAMIN
PROGRAMU SFINANSOWANIA PRZEZ UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Kursu Języka angielskiego dla studentów UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W RAMACH
PROGRAMU „MŁODZI W ŁODZI”
w roku akademickim 2022/2023

§1
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Program- program sfinansowania przez UNIWERSYTET ŁÓDZKI kursu języka angielskiego
w ramach programu Młodzi w Łodzi.
Student- osoba, która rozpoczęła studia w systemie stacjonarnym na Uniwersytecie Łódzkim na
I roku studiów I stopnia lub na I roku studiów jednolitych magisterskich.
Fundator- Uniwersytet Łódzki.
Stypendysta- student, który na podstawie decyzji Komisji Programu Stypendialnego Młodzi
w Łodzi uzyskał prawo do bezpłatnego udziału w kursie języka angielskiego na poziomie
określonym na podstawie testu kompetencji językowych.
Komisja- komisja, która podejmuje kolegialne decyzje o przyznaniu bezpłatnych miejsc. W skład
Komisji wchodzą po jednym przedstawicielu Uniwersytetu Łódzkie oraz Miasta Łodzi.
English Language Centre – jednostka organizacyjna Uniwersytetu Łódzkiego bezpośrednio
prowadząca zajęcia językowe z języka angielskiego na wszystkich poziomach.
§2
1. Fundator zapewnia uczestnictwo w bezpłatnym kursie języka angielskiego dla 10 (dziesięciu)
studentów Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2022/2023.
2.

O bezpłatne uczestnictwo w kursie mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy
zaakceptowali zasady udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego określone w niniejszym
regulaminie.

§3
1. Student ubiegający się o bezpłatny udział w kursie języka angielskiego Uniwersytetu Łódzkiego
winien wypełnić oraz wysłać wniosek, którego elektroniczny formularz dostępny na stronie
internetowej: www.mlodziwlodzi.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października
2022 r.
2. Do wniosku o finansowanie kursu należy dołączyć skan zaświadczenia potwierdzającego liczbę
punków uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie na Uniwersytet Łódzki.
Wyżej wymieniony dokument należy załączyć w folderze udostępnionym na dysku Google, a link
do folderu wkleić w odpowiedniej rubryce wniosku stypendialnego.
3. Znajomość języka angielskiego kandydata zostanie zweryfikowana za pośrednictwem testu
kompetencji językowej online lub bezpośrednio w siedzibie English Language Centre
w wyznaczonym terminie, o którym kandydat zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty
elektronicznej, której adres zostanie wskazany we wniosku. Link do testu zostanie przesłany drogą
elektroniczną przez English Language Centre.
4. Miejsca w bezpłatnym kursie języka angielskiego w pierwszej kolejności zostaną przyznane
kandydatom, którzy uzyskają największą ilość punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
W przypadku jednakowej punktacji decyzję podejmuje przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Komisja zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia danych podanych przez
kandydata we wniosku celem ich weryfikacji.
7. Komisja po dokonaniu weryfikacji złożonych wniosków tworzy ranking na podstawie liczby
punktów uzyskania przez studenta w czasie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Uchwałą
nr 205 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów
pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie
Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów oraz terminarza rekrutacji na
rok akademicki 2022/2023.
8. Kandydaci zakwalifikowani do bezpłatnego kursu języka angielskiego będą dołączani do grup
w miarę wolnych miejsc.

9. Komisja utworzy listę rezerwową wnioskujących studentów na wypadek, gdyby stypendysta
utracił w trakcie trwania roku akademickiego prawo do bezpłatnego udziału w kursie języka
angielskiego.
10. Od decyzji Komisji w sprawie przyznania bezpłatnego miejsca na kursie języka angielskiego
nie przysługuje odwołanie.

§4
Zasady uczestnictwa w zajęciach językowych
1. Zajęcia prowadzone będą przez lektorów English Language Centre w siedzibie szkoły
lub w formie zdalnej. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach zdalnych jest posiadanie włączonej
kamery i mikrofonu.
2. W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 wszystkie zajęcia będą
prowadzone on-line,
3. Zajęcia odbywać się będą w roku akademickim 2022/2023, w wymiarze 90 godzin. W miarę
możliwości, termin zajęć zostanie ustalony ze studentami zakwalifikowanymi do udziału
w kursie.
4. Na zajęciach prowadzona będzie ewidencja frekwencji studentów.
5. Nieobecność w zajęciach powinna być zgłaszana najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem
zajęć osobom koordynującym organizację kursów językowych z ramienia Uniwersytetu
Łódzkiego.
6. Uczestnicy zobowiązani są do systematycznego uczestniczenia w kursach.
7. W przypadku dobrowolnej rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, utraty statusu studenta UŁ
student jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pisemnie (mailowo) o tym fakcie
Fundatora (jednostką koordynującą jest Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów-Sprawy
Bytowe UŁ, ul. Lumumby 1/3, Łódź).
8. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności na kursie są podstawą do skreślenia studenta z listy.
9. Nieobecność może być usprawiedliwiona chorobą (wymagane zaświadczenie lekarskie),
egzaminem przypadającym na czas trwania zajęć (wymagane zaświadczenie z dziekanatu) lub
innymi zdarzeniami losowymi, które student należycie udokumentuje.

§5
1. Decyzja o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w bezpłatnym kursie językowym będzie podana
do publicznej wiadomości do dnia 16 listopada 2022 r. na stronie internetowej
www.mlodziwlodzi.pl
2. Stypendysta jest zobowiązany do stawienia się na uroczystym spotkaniu mającym na celu
wręczenie

symbolicznych

czeków

stypendialnych, które odbędzie się w przeciągu

1 miesiąca od daty ogłoszenia wyników niniejszego naboru. O terminie Stypendysta
zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
3. Stypendysta wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych oraz wizerunku
w celach promocyjnych Programu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundatora oraz
miasto Łódź w celach związanych z realizacją Programu.
4. Wstrzymanie decyzji o bezpłatnym uczestnictwie w kursie może nastąpić w przypadku:
a) rezygnacji Stypendysty ze studiów na kierunku, na którym złożył wniosek,
b) utraty statusu studenta UŁ,
c) nie przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie,
d) trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na kursie.
§6
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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
(dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych stypendystów jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
2. W każdym przypadku Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej
wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, e-mailowo pod
adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bezpłatnego
kursu języka angielskiego dla stypendystów wyłonionych w programie “Młodzi w Łodzi”
realizowanym przez Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu
Miasta Łodzi.
4. Dane osobowe stypendystów zostały pozyskane od Prezydenta Miasta Łodzi w ramach programu
“Młodzi w Łodzi”.
5. Dane osobowe stypendystów są przetwarzane:
1) ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6
ust. 1 lit. b) RODO),

6.

7.

8.

9.

2) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w
sytuacjach, gdy przepis prawa lub zawarta umowa nie daje podstaw do przetwarzania danych
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Kategorie przetwarzanych danych osobowych to:
1) imię,
2) nazwisko,
3) miejsce zamieszkania,
4) adres e-mail,
5) numer telefonu,
6) nazwa uczelni,
7) wydział,
8) kierunek i rok studiów.
Dane osobowe stypendystów będą przechowywane przez okres niezbędny, zgodnie z przepisami o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych, innymi przepisami prawa oraz
regulacjami wewnętrznymi Uczelni.
Odbiorcami danych osobowych stypendystów mogą być też podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych
na podstawie umowy.
Stypendystom przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
3) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach
przewidzianych prawem,
4) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano przed cofnięciem zgody,
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

§7
1. Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w dowolnym momencie bez podania przyczyn.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Komisja.

