
 

FUNDUSZ  MIKROELEKTRONIKI 

 

 

REGULAMIN 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Fundusz Mikroelektroniki został utworzony w drodze Uchwały Zarządu Fundacji dla 

Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 15.03.2021  z inicjatywy prof. dr hab. inż. Pawła Grybosia.  

2. Fundusz został utworzony w formie grantu wsparcia prac magisterskich studiów II stopnia 

na kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie, prowadzonych w Akademii Górniczo-

Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie i ma na celu wzrost poziomu naukowego i innowacyjności 

prac magisterskich. 

3. W ramach Funduszu przyznaje się granty na realizację najbardziej innowacyjnych prac 

magisterskich z zakresu projektowania specjalizowanych układów scalonych oraz nagradza 

publikacje wyników pracy w recenzowanych czasopismach naukowych lub recenzowanych 

materiałach z konferencji krajowych lub międzynarodowych. 

§2 

Fundusz  Mikroelektroniki 

1. Fundusz Mikroelektroniki został utworzony ze środków Konferencji: 49-th European 

Solid-State Device Research Conference i 45-th European Solid-State Circuits Conference   

pochodzących od sponsorów. 

2. Wysokość środków przeznaczonych w danym roku ustalana jest przez Kapitułę 

Funduszu w porozumieniu z Zarządem FAGH. Wysokość środków w poszczególnych latach 

wynosi:  

2021: 210 000 PLN                                                                

2022: 146 000 PLN + 36 000 PLN rezerwa na nagrody .       

2023: 24 000 PLN rezerwa na nagrody. 

Niewykorzystane w danym roku fundusze przechodzą na rok następny. Jednocześnie w 

przypadku konieczności zaangażowania w bieżącym roku kalendarzowym większej ilości 

środków, Kapituła Funduszu może podjąć decyzję o przesunięciu środków pomiędzy 

poszczególnymi latami.   



3. Zarząd FAGH przy wsparciu Kapituły Funduszu zobowiązuje się do pozyskiwania 

środków pochodzących od przedsiębiorców i innych organizacji mogących się przyczynić do 

wzrostu środków Funduszu Mikroelektroniki. 

4. Środkami Funduszu Mikroelektroniki zarządza Kapituła, która przedstawia Zarządowi 

FAGH corocznie nazwiska osób, które otrzymały grant na realizację pracy magisterskiej. 

 

§ 3 

Użyte definicje 

1. Zarząd FAGH należy rozumieć jako Zarząd Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

St. Staszica w Krakowie. 

2. Kapituła Funduszu – należy rozumieć kapitułę działającą przy FAGH w związku 

z funkcjonowaniem Funduszu Mikroelektroniki. W skład kapituły wchodzi przewodniczący, 

członek oraz sekretarz kapituły. Przewodniczącego i członka kapituły powołuje i odwołuje prof. 

dr hab. inż. Paweł Gryboś. Sekretarza kapituły powołuje i odwołuje FAGH. 

3. Grant – należy rozumieć środki przyznane na realizację pracy magisterskiej  – produkcję 

specjalizowanego układu scalonego zaprojektowanego przez studenta będącego podstawą 

dla jej realizacji. 

4. Nagroda – należy rozumieć nagrodę I lub II stopnia w wysokości odpowiednio 7000 zł 

(brutto) lub 5000 zł (brutto) przyznaną osobie, która opublikowała wyniki pracy magisterskiej 

związanej bezpośrednio z zaprojektowanym przez studenta układem scalonym w 

recenzowanych czasopiśmie naukowym lub recenzowanych materiałach z konferencji 

krajowej lub międzynarodowej.  

 

§4 

Osoby uprawnione i formy 

1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o grant są studenci pierwszego roku studiów 

II stopnia na kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie prowadzonymi na AGH w 

Krakowie. Ubiegający się winni w okresie miesiąca marca każdego roku złożyć wniosek 

grantowy wg wzoru będącego załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 

2. Wysokość grantu ustala Kapituła Funduszu po przedłożeniu wniosku i winien być on 

zrealizowany w dwóch etapach: 

- I etap: specjalizowany układ scalony powinien zostać wysłany do produkcji do 31 grudnia w 

roku, w którym grant został przyznany  

- II etap: praca magisterska  powinna być obroniona do 30 września następnego roku od jego 

przyznania. 

W przypadku niezrealizowania w terminie I etapu grantu, student jest zobowiązany do 

poinformowania o tym fakcie Fundacji, natomiast Kapituła w tym przypadku może 

zdecydować o wstrzymaniu finansowania grantu. O niezrealizowaniu w terminie I etapu może 

też poinformować Fundację opiekun studenta.  



3. Warunkiem rozliczenia grantu jest wykonanie pracy magisterskiej, w ramach której 

zostanie zaprojektowany i wyprodukowany specjalizowany układ scalony, w terminie do dnia 

30 września następnego roku od jego przyznania. 

4. Student, który wykona pracę magisterską w terminie do dnia 30 września następnego 

roku od przyznania grantu i przedłoży publikację w recenzowanym czasopiśmie naukowym lub 

recenzowanych materiałach z konferencji krajowej lub międzynarodowej może ubiegać się 

o przyznanie nagrody I-go stopnia (7 000 zł brutto) lub II-go stopnia (5 000 zł brutto). O 

przyznaniu nagrody i jej wysokości decyduje Kapituła Funduszu biorąc pod uwagę zawartość 

merytoryczną pracy magisterskiej i publikacji. Przyznanie nagrody jest równoznaczne z 

otrzymaniem uczelnianego dukata – srebrnej monety 7 „Stasziców”. 

5. Decyzje Kapituły są ostateczne i winny być przedłożone Zarządowi FAGH w ciągu 

dwóch tygodni od decyzji o przyznaniu grantu lub nagrody. 

 

§5 

Procedura ubiegania się o przyznanie grantu i nagrody 

1. Jedyną formą ubiegania się o przyznanie grantu jest złożenie wniosku grantowego 

w formie elektronicznej poprzez zgłoszenie go do dnia 30 marca każdego roku na adres e-mail: 

f-agh@agh.edu.pl z dopiskiem „Fundusz Mikroelektroniki”. 

2. Zgłoszenie wniosku o nagrodę winno nastąpić po obronie pracy magisterskiej i po 

opublikowaniu jej rezultatów w recenzowanym czasopiśmie naukowym lub materiałach 

z konferencji krajowej lub międzynarodowej, nie później jednak niż do 30 września 

następnego roku od przyznania grantu. 

3. Studenci studiów II stopnia kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie na AGH, 

którzy w ramach pracy magisterskiej zaprojektowali, wyprodukowali i przetestowali 

specjalizowany układ scalony, z innych środków niż Fundusz Mikroelektroniki (np. projekty 

realizowane na AGH, partner przemysłowy, itp.), również mogą ubiegać się o nagrodę, pod 

warunkiem obrony pracy magisterskiej oraz publikacji wyników w recenzowanym czasopiśmie 

naukowym, lub materiałach z konferencji krajowej lub międzynarodowej. Zgłoszenie wniosku 

o nagrodę winno nastąpić nie później niż do 30 września następnego roku od momentu 

rozpoczęcia studiów II stopnia. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelka korespondencja będzie się odbywała elektronicznie na adres 

fagh.krakow@gmail.com z dopiskiem Fundusz Mikroelektroniki z podaniem danych 

wnioskującego o grant. Korespondencja ta będzie niezwłocznie przekazywana do Kapituły 

Funduszu. 

2. Kapituła ma prawo do nierozstrzygnięcia danej edycji Konkursu w wyjątkowych 

sytuacjach losowych. 

3. Zmiana regulaminu może nastąpić w uzgodnieniu z Zarządem FAGH.   

mailto:f-agh@agh.edu.pl


4. Dane osób korzystających z Funduszu Mikroelektroniki będą przetwarzane zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

w Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami. Administratorem Danych 

Osobowych na potrzeby Funduszu jest Fundacja dla AGH. Dane osób korzystających z 

Funduszu  będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym  do realizacji celów 

Funduszu i jego uczestników. Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z 

Funduszu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych  

i ich poprawiania.                         


