Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IV:
Działanie 4.1:

Szkolnictwo wyższe i nauka
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni

REGULAMIN PRZYZNAWANIA
STYPENDIÓW NAUKOWYCH
DLA MŁODYCH DOKTORÓW

w ramach projektu
Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry
akademickiej Politechniki Wrocławskiej

Okres realizacji projektu: od 1.09.2009 do 30.09.2014
\
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
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§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów
naukowych dla młodych doktorów1 Politechniki Wrocławskiej, finansowanych w ramach Projektu
pt.: „Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki
Wrocławskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV:
Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1:Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego
uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni.

2. Stypendia naukowe przyznawane w projekcie mają na celu wyrównanie szans dostępu do
prowadzenia badań naukowych, a także umożliwienie zdolnym młodym pracownikom nauki
zintensyfikowania badań naukowych i rozwijania badań interdyscyplinarnych, zwłaszcza w
zakresie materiałów funkcjonalnych, oraz podejmowania badań kreujących nowe, priorytetowe
kierunki nauki.
3. Niedozwolone jest jednoczesne wsparcie młodego doktora w formie stypendiów naukowych
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach innych działań Programów Operacyjnych.

4. O przyznanie stypendium naukowego mogą ubiegać się wyłącznie młodzi doktorzy zatrudnieni w
Politechnice Wrocławskiej.

5. Planowane badania naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne muszą stanowić część
problematyki badawczej realizowanej w instytucie zatrudniającym młodego doktora.

6. Informacje o kolejnych edycjach konkursu określające terminy i zasady zgłaszania wniosków oraz
wyniki kolejnych edycji konkursu są ogłaszane publicznie przez Koordynatora Projektu na stronie
internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu w Dziale Nauczania Politechniki Wrocławskiej.

7. Niniejszy Regulamin oraz formularze wniosku stypendialnego i umowy stypendialnej są
zamieszczone do pobrania na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej dotyczącej Projektu.

8. Nadzór merytoryczny i koordynację zadań w zakresie przyznawania stypendiów naukowych
sprawują Koordynator Projektu i Konsultant ds. Organizacyjno-Prawnych Projektu.

1

Młody doktor – osoba posiadająca stopień doktora nie dłużej niż 5 lat, która nie ukończy 35 roku życia przed zakończeniem okresu
stypendialnego i jest zatrudniona w Uczelni na etacie naukowo-dydaktycznym.
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9. Obsługę administracyjną oraz zadania związane z informacją i promocją prowadzi Biuro Projektu.
Wszelkie płatności prowadzone są przez kwesturę.

§ 2.
Stypendia i konkurs

1. Stypendia naukowe są przyznawane na zasadach konkursu na jeden okres stypendialny
obejmujący 6 miesięcy. Wypłata stypendium dokonywana w semestrze zimowym obejmuje
miesiące: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec, wypłata stypendium dokonywana
w semestrze letnim obejmuje miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. W
semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 okres stypendialny ulega skróceniu do 3
miesięcy, którymi będą kwiecień, maj i czerwiec.

2. Kolejne edycje konkursu na stypendium naukowe zostaną przeprowadzone przed każdym
semestrem w latach 2009–2014. Stypendia naukowe będą wypłacane począwszy od semestru
zimowego roku akademickiego 2009/2010 przez 57 miesięcy. Laureatami konkursu zostanie
łącznie 330 osób (w tym doktorantów i młodych doktorów). Wysokość stypendium wynosić
będzie od 2400 zł (w 2009 r.) do 2800 zł (w 2014 r.).

3. Maksymalny okres pobierania stypendium przez jednego stypendystę wynosi 12 miesięcy i może
obejmować dwa dowolne okresy stypendialne.

§ 3.
Rekrutacja stypendystów.
1. Młody doktor1 może otrzymać stypendium naukowe na wniosek zawierający:
a) dane dotyczące osoby składającej wniosek, jej rozwoju naukowego i przygotowania do
prowadzenia badań naukowych, naukowo-technicznych lub artystycznych,
b)

dane dotyczące m.in. przebiegu studiów doktoranckich i tematyki przewodu
doktorskiego, a także dane dotyczące zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej;

c) prezentację aktywności i twórczych osiągnięć naukowych, naukowo-technicznych lub
artystycznych oraz dydaktycznych;
d) zredagowany projekt planowanych badań naukowych, naukowo-technicznych lub
artystycznych w okresie, którego dotyczy wniosek stypendialny, uwzględniający ocenę
celu, znaczenia, metodyki i efektu tych badań w świetle istniejącego stanu wiedzy.

2. W kolejnych edycjach konkursu

powoływane są siedmioosobowe Komisje Stypendialno-

Rekrutacyjne. Poszczególnym komisjom przewodniczy Koordynator Projektu lub, na jego
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wniosek, Konsultant ds. Organizacyjno-Prawnych Projektu. Przewodniczący komisji powołuje do
składu komisji 7 osób z grona samodzielnych pracowników naukowych.

3. Merytoryczna wartość projektów planowanych badań naukowych, naukowo-technicznych lub
artystycznych zawartych we wnioskach o stypendium naukowe podlega anonimowej ocenie
recenzentów wybranych z grona samodzielnych pracowników naukowych Politechniki
Wrocławskiej, zgodnie z reprezentowanymi dziedzinami nauki.

4. W przypadku złożenia w danej edycji konkursu dużej liczby wniosków, przekraczającej 100,
Koordynator może określić próg oceny punktowej za osiągnięcia twórcze i rozwój naukowy,
którego osiągnięcie kwalifikuje wniosek do udziału w dalszych etapach oceny.

5. Komisja konkursowa przeprowadza ocenę złożonych wniosków przy uwzględnieniu ocen
anonimowych recenzentów dotyczących projektów planowanych badań (ust. 4. p. 3) i oceny
Komisji. W przypadku stypendystów aplikujących o stypendium naukowe na ich drugi okres
stypendialny komisja uwzględnia także ocenę wykonania badań naukowych, naukowotechnicznych lub artystycznych po pierwszym okresie stypendialnym. Na podstawie uzyskanych
punktowych ocen wniosków komisja konkursowa ustala listę rankingową według malejącej liczby
uzyskanych punktów i wyłania laureatów danej edycji konkursu. Koordynator, za aprobatą
Komisji, ustala liczbę przyznanych stypendiów dla młodych doktorów.

6. Stypendium naukowe jest wypłacane na podstawie umowy stypendialnej zawartej z Politechniką
Wrocławską reprezentowaną przez Koordynatora Projektu. Warunkiem otrzymania stypendium
jest podpisanie umowy przez obie strony.

§ 5. Obowiązki Stypendystów

1. Stypendysta – osoba, z którą została zawarta umowa stypendialna - zobowiązany jest do:
a) wykorzystania

stypendium naukowego zgodnie z przeznaczeniem określonym w

niniejszym regulaminie oraz zawartej umowie stypendialnej;
b) bezzwłocznego informowania Biura Projektu o zmianach danych osobowych oraz o
utracie statusu młodego doktora1;
c) złożenia w Biurze Projektu w terminie 14 dni po zakończeniu okresu stypendialnego,
sprawozdania z wykonania zadań zadeklarowanych we wniosku o przyznanie stypendium
zatwierdzonego przez promotora lub opiekuna naukowego stypendysty.

Strona 5 z 5
2. Komisje stypendialno-konkursowe dokonują oceny wykonanych badań naukowych, naukowotechnicznych lub artystycznych w oparciu o złożone sprawozdanie po pozytywnym zaopiniowaniu
merytorycznej wartości wykonanych badań przez anonimowego recenzenta.

3. Nie wywiązanie się z warunków umowy lub obowiązków wynikających z obowiązujących
regulaminów, wyklucza możliwość otrzymania drugiego stypendium naukowego w innym okresie
stypendialnym.

1. Wnioskodawcą nie może być osoba, która w momencie planowanego terminu zakończenia okresu
stypendialnego będzie miała ukończone 35 lat, lub będzie posiadała stopień doktora dłużej niż 5
lat.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Informacja o przyznanym stypendium naukowym jest przekazywana za pośrednictwem poczty
elektronicznej laureatowi.

2. Przyznane stypendia naukowe są przekazywane na rachunek bankowy stypendysty wskazany w
umowie stypendialnej w terminach wypłat przyjętych w Uczelni.

3. Listy wypłat zatwierdza Koordynator Projektu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
umowy stypendialnej zawartej pomiędzy Politechniką Wrocławską a stypendystą, wewnętrzne
przepisy Uczelni oraz przepisy krajowe i unijne.

