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Regulamin przyznawania stypendi6w naukowych i podoktorskich zagranicznych stairy
naukowych dla kadry akademickiej SGGW w ramach projektu: ,,Program doskonalenia
dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowc6w roSlinnych dla energetyki w
kontek{cie cel6w Strategii Europa 2020", finansowanym w ramach Programu Operaryjnego
Kapital Ludzki, nr UDA-POKL-04.03.00-00-042112-00.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2013 do 31.12.2015

$ L. Postanowienia og6lne

1. Jednym z cel6w projektu ,,Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie

pozyskiwania surowc6w roSlinnych dla energetyki w kontekScie cel6w Strategii Europa 2020",

zwanego dalej Projektem, jest przyznanie stypendi6w naukowych na okres 12 miesipcy w tym

3-miesipcznych podoktorskich zagranicznych bezplatnych stazy naukowych w wiod4cych

oSrodkach akademickich lub naukowo-badawczych, dysponuj4cych unikalnym wlposaZeniem i

kadr4 w okreSlonych dziedzinach, pracownikom Szkoly Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie (SGGW), w ramach zdoblrvania nowej wiedzy, doSwiadczenia, wzrostu kompetencji

i umiejgtnoSci w zakresie prowadzonej dzialalno6ci naukowo-badawczo-dydaktycznej.

2. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki (POKL) oraz

wspolfinansowany ze Srodk6w Europej skiego Funduszu Spolecznego.

3. OSrodek akademicki lub naukowo-badawczy przyjmujqcy postdoka zapewnia postokowi

opiekuna naukowego co najmniej ze stopniem doktora.

4. Do obowi4zk6w opiekuna naukowego postdoka, nalezy nadz6r merytoryczny

w trakcie trwania staZu podoktorskiego oraz zatwierdzenie sprawozdania z przebiegu stulu.

5. Kolejne edycje konkursu na stypendia naukowe zostan4 przeprowadzone dodatkowo w

marcu, czerwcu, paldzieniku i grudniu 2014 roku, aZ do momentuprzyznanialqczme 10 rocznych

stypendi6w naukowych.

6. Informacja o konkursach na stypendia oglaszana jestprzezDziekana Wydzialu Technologii

Drewna Szkoly Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w kt6rej okreSla siq tryb i zasady

konkursu.

7. W konkursie na uczestnik6w programu stypendialnego ista2owego mogE uczestniczyi jedynie

mfodzi doktorzy zatrudnieni w Szkole Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, do 10 lat od dnia

obrony pracy doktorskiej.

$ 2. Rekrutacja uczestniktfw stypendium naukowego i wyjazdowego stypendium na staZe
zagraniczne

1. Do konkursu mogqprzyst4pii osoby, kt6re spelniajqwymogi okreSlone w art. 109 ustawy z

dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie v,ryZszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z p62n. zm.),

Statucie SGGW oraz odpowiadaj 4 nastEpuj qcym kryteriom kwalifi kacyj nym:
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. posiadaj4tytul doktora

o sQpracownikami Szkoty Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

o posiadaj4 dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w miEdzynarodowych

czasopismach naukowych

o podejmowana tematyka daje szansp wzrostu transferu wiedzy i potencjalu innowacyjnego

2. W liScie motyvacyjnym kandydat powinien poda6 propozycje miejsc/miejsca w kt6rym

chce odby6 naukowy zagraniczny bezplatny staZ podoktorski, nazwe oSrodka akademickiego lub

badawczo-naukowego oraz informacje o jego kadrze, unikatowym wlposaZeniu lub dzialalnoSci

naukowo-dy daklycznej, w zakresie kt6rej zainteresowany j est kandydat.

3. Osoby przystEpuj4ce do konkursu zobowi4zane se do zhohenia oSwiadczenia o zgodzie na

przetwarzanie danych osobowych i przekazania wszelkich niezbEdnych danych organizatorom

konkursu, zgodnie z wytycznymi wynikaj4cymi z realizacji Projektu. JeSli nie zlozqoSwiadczenia,

spowoduje to odrzucenie ich wniosku zprzyczyn formalnych.

4. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego otaz stypendium wyjazdowego na

zagraniczny bezplatny staZ podoktorski osoba zainteresowana powinna zloTy(, w miejscu i terminie

wskazanym w ogloszeniu konkursowym. Czas na sktradanie wniosk6w nie moZe byi kr6tszy ni? 14

dni kalendarzowych od daty ogloszenia konkursu. Wnioski niekompletne i zloaone po terminie nie

bpdqrozpatrywane.

5. Wniosek mohe byi wycofany na kazdym etapie postppowania konkursowego na pisemn4

proSbp osoby, kt6ra go AoIyla.

6. Komisja konkursowa dokonuje wyboru laureat6w danej edycji konkursu na podstawie

oceny zlohonych wniosk6w i na tej podstawie ustala listE os6b, kt6re otrzymuj4 stypendia. Komisja

zastrzega sobie mo2liwoSd nie wybraniaZadnego kandydata w danej edycji.

7. Stypendia naukowe sqprzyznawane zuwzglpdnieniem zasady r6wnych szans.

8. Osoby, kt6re zloiryLy wniosek o stypendium otrzymuj4 informacjg o jego ocenie osobiScie,

pocztq elektronicznq lub telefonicznie. Lista os6b, kt6re otrrymaly stypendium, zwanych dalej

Stypendystami, umieszczanajest na stronie internetowej Programu doskonalenia dydaktyki SGGW

(eur opa2020. s g gw. p l).

9. W przypadku utraty statusu pracownika Szkoly Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie wyplacanie stypendium naukowe zostaje wstrzymane a dotychczas pobrane podlega

zwrotowi.

10. Laureat konkursu otrzymuje l2-miesigczne stypendium naukowe finansowane w ramach

Projektu od momentu podpisania umowy ze Stypendyst4 ale nie dluZej niz okres trwania Projektu
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,,Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowc6w roSlinnych dla

energetyki w kontekScie cel6w Strategii Europa 2020", czyli do dnia3l.l2.20l5r.

11. Laureat konkursu w terminie jednego miesi4ca przed zaplanowanqdatqrczpoczpcia stahu,

sklada w pokoju Koordynatora Merytorycznego Zadania 4 program stypendialny

i stazowy dla postdok6w pismo uzgadniajqce termin stahu zawartego z jednostk4 przyjmujqcq

stypendystg.

12. Osoby, kt6re otrzymaLy stypendium zobowiqzane sq do zLozenia sprawozdania

zatwierdzonego przez opiekuna stuZu, nie p62niej niz 14 dni kalendarzovvych po powrocie

zwyjazdu.

13. Sprawozdanie musi zawiera( informacjg o:

1) wykonanej pracy naukowo-badawczej w trakcie pobierania stypendium oraz osi4gnigtych

rezultatach,

2) sposobie w j aki zostanQ upowszechnione wyniki pracy badaw czo -naukowej .

Jako zalqcznik do sprawozdania naleZy dolqczyt potwierdzenie pobytu w oSrodku, w kt6rym

stypendysta przebywal oraz opinip kierownika zespolu naukowego lbadawczego na temat

wykonanej przez stypendystp pracy.

14. Osoby, kt6re otrzymaty stypendium zobowiqzane sqwraz ze swoim opiekunem naukowym

staZu do wzipciaudzialu w spotkaniu panelowym podsumowuj4cym doSwradczeniapostdok6w.

$3. Obowi4zki laureata stypendium staiowego.

1. Stypendysta zobowiqzanyjest do:

1) umieszczania w publikacjach naukowych i prezentacjach informacji o dofinansowaniu

dziaNalno(ci naukowo-badawczej z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach projektu

Operacyj nego Kapital Ludzki (P OKL)

2) zlozenia w okreSlonych terminach sprawozdania i udziaL w spotkaniu panelowym, o kt6rych

mowa w $ 2.

2. W przypadku naruszeniazasad regulaminu wlplacanie stypendium zostaje wstrzymane.

$4. Postanowienia kor[cowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj4 wewnqlrzne przepisy

UczeIni, oruzprzepisy krajowe i unijne.

Regulamin wchodzi w Zycie z dniempodpisania. KIE'3OWI*JIK FROJEKTU
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