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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
DLA MŁODYCH DOKTORÓW1 (POSTDOCÓW)
w ramach projektu „Młoda kadra 2015 plus. Wzbogacenie oferty dydaktycznej
Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów
wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów
Doktoranckich” PO KL 04.01.01-00-011/10-00
Regulamin został opracowany i uzgodniony przez członków Komisji stypendialnej dla
młodych doktorów powołanych przez Prorektora ds. Nauczania w dniu 24 stycznia
2011 r., oraz zatwierdzony przez Prorektora ds. Nauczania w dniu 06.05.2011 r.
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Młody doktor – osoba posiadająca stopień doktora nie dłużej niż 5 lat, która nie ukończyla 35. roku życia i jest zatrudniona na Politechnice Wrocławskiej, dla której
Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
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Potrzeby gospodarki opartej na wiedzy wymagają stworzenia warunków do kontynuowania kariery
naukowej w naukach technicznych i naukach ścisłych wśród młodych doktorów, dzięki czemu
wzrośnie liczba pracowników naukowych o najwyższych kwalifikacjach. Jest to zadanie przyjętego
w Projekcie motywacyjnego wsparcia stypendialnego w okresie od września 2011 r. do czerwca
2015 r. w formie stypendium naukowo-badawczego kierowanego do młodych badaczy, którzy już
mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki.
Stypendia naukowo-badawcze przyznawane w Projekcie, zwane dalej stypendiami, mają na celu
zmotywowanie zdolnych młodych pracowników nauki, posiadających znaczący dorobek naukowy,
naukowo-techniczny lub artystyczny, oraz wykazujących się wysoką sprawnością rozwoju
naukowego, do zintensyfikowania badań, których celem jest przygotowanie i przedstawienie rozprawy
habilitacyjnej w statutowym terminie2.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki, okres i tryb przyznawania, wstrzymania i
wypłacania stypendiów naukowo-badawczych dla młodych doktorów zatrudnionych na etacie
adiunkta lub asystenta w Politechnice Wrocławskiej, finansowanych w ramach Projektu pt.:
„Młoda kadra 2015 plus. Wzbogacenie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w
zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich” realizowanego przez Politechnikę Wrocławską w
okresie od 1 października 2010 r. do 30 września 2015 r.
2. Niedozwolone jest jednoczesne udzielanie młodemu doktorowi pomocy w formie stypendium na
prowadzenie badań, których celem jest przygotowanie rozprawy habilitacyjnej, w ramach dwóch
różnych projektów dofinansowanych w ramach PO KL lub innych programów operacyjnych
finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.
§ 2. Rekrutacja i konkurs stypendialny
1. O przyznanie stypendium może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca stopień naukowy
doktora nie dłużej niż 5 lat, która nie ukończyła 35 roku życia, zatrudniona na Politechnice
Wrocławskiej, dla której Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym, a okres zatrudnienia na czas określony nie kończy się przed
końcem rocznego okresu stypendialnego zwana dalej młodym doktorem (postdocem).
2. Młody doktor może otrzymać stypendium na podstawie złożonego Wniosku młodego doktora
(postdoca) o przyznanie rocznego stypendium naukowo-badawczego, zwanego dalej wnioskiem,
zawierającego:
1) dane dotyczące osoby składającej wniosek, jej rozwoju naukowego i przygotowania do
prowadzenia badań naukowych, naukowo-technicznych lub artystycznych, oraz dane
dotyczące odbytych studiów doktoranckich i przeprowadzonego przewodu doktorskiego,
a także dane dotyczące zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej;
2) analizę aktywności i twórczych osiągnięć naukowych, naukowo-technicznych lub
artystycznych, oraz dydaktycznych z wyszczególnieniem okresów przed i po doktoracie,
oraz w okresie ostatniego pobierania stypendium, jeśli miało miejsce;
3) ocenę rozwoju naukowego, naukowo-technicznego lub artystycznego oraz jego
sprawności, z określeniem stopnia zaawansowania rozprawy habilitacyjnej.
Formularz wniosku stanowi załącznik nr 1.
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Zgodnie z § 6.7 ust. 3 i ust. 4 Statutu zatrudnienie pracownika ze stopniem doktora na stanowisku asystenta nie przekracza czterech lat, oraz
zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby nie posiadającej stopnia doktora habilitowanego nie przekracza 8 lat.
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3. Stypendia są przyznawane przez Komisję stypendialną dla młodych doktorów, zwaną dalej
Komisją, na zasadach konkursu na jeden rok, z zachowaniem równości szans pracowników
wszystkich zespołów naukowo-badawczych funkcjonujących w Politechnice Wrocławskiej, z
możliwością ponownego udziału młodego doktora w konkursie stypendialnym. W ramach
Projektu zostaną przeprowadzone cztery edycje konkursu stypendialnego.
4. Komisja składa się z pięciu osób: 3 reprezentantów 12 wydziałów, jednej osoby z jednostki
wdrażającej projekt – Studium Nauk Humanistycznych, oraz jednej osoby reprezentującej
Uczelnię, która przewodniczy Komisji. Komisję powołuje Prorektor ds. Nauczania na wniosek
Koordynatora Projektu. Skład powołanej Komisji określa załącznik nr 2.
5. Zasady dokonywania oceny złożonych wniosków w systemie punktowym, z zachowaniem
anonimowości dokonywanej oceny, są ustalane przez Komisję niezależnie w każdej edycji
konkursu.
6. Kolejne edycje konkursu stypendialnego zostaną przeprowadzone przed rozpoczęciem nowego
roku akademickiego w latach 2011 – 2014. Informacje o kolejnych edycjach konkursu
określające terminy i zasady składania wniosków, niniejszy Regulamin, oraz aktualne formularze
Wniosku młodego doktora (postdoca) o przyznanie rocznego stypendium naukowo-badawczego i
Umowy stypendialnej są zamieszczane na stronie internetowej Projektu: mk2015.pwr.wroc.pl
§ 3. Wyłanianie laureatów konkursu stypendialnego i stypendia
1. Stypendium jest przyznawane młodym doktorom na badania w dziedzinach szczególnie istotnych
dla rozwoju gospodarki.
2. W celu zapewnienia równości szans dostępu do stypendium wszystkim młodym doktorom,
kobietom i mężczyznom, pracującym w zespołach naukowo-badawczych funkcjonujących w
Politechnice Wrocławskiej ustala się następujące kategorie podziału 26 stypendiów.
3. Trzynastoma laureatami konkursu stypendialnego w każdej edycji zostają młodzi doktorzy, po
jednym z każdego wydziału Politechniki Wrocławskiej, tj.: Architektury, Budownictwa
Lądowego i Wodnego, Chemicznego, Elektroniki, Elektrycznego, Geoinżynierii, Górnictwa i
Geologii, Inżynierii Środowiska, Informatyki i Zarządzania, Mechaniczno-Energetycznego,
Mechanicznego, Podstawowych Problemów Techniki, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, na
którym są zatrudnieni, oraz jeden z jednostki wdrażającej projekt – Studium Nauk
Humanistycznych, których wnioski uzyskały pierwszą pozycję na listach rankingowych w
kategorii: pracownicy tego samego wydziału, lub pracownicy Studium Nauk Humanistycznych.
4. Wśród pozostałych wnioskodawców w każdej edycji konkursu stypendialnego zostają wyłonione
trzy laureatki (kobiety), których wnioski uzyskały trzy najwyższe pozycje na liście rankingowej
w kategorii: kobiety – młodzi doktorzy zatrudnieni w Uczelni.
5. Pozostali wnioskodawcy – młodzi doktorzy, którzy nie ukończyli 35 roku życia, zostają
przypisani do jednej z 5 kategorii stażowych według kryterium, że do dnia 30 września posiadają
stopień naukowy doktora:
1) do 1 roku;
2) od 1 roku do 2 lat;
3) od 2 lat do 3 lat;
4) od 3 lat do 4 lat;
5) od 4 lat do 5 lat.
W każdej kategorii stażowej laureatami konkursu stypendialnego zostaje dwóch młodych
doktorów, których wnioski uzyskały pierwszą i drugą pozycję na liście rankingowej.
6. Komisja przeprowadza ocenę złożonych wniosków i ustala wynik punktowy dla każdego
wniosku. Na podstawie uzyskanych wyników punktowych wniosków Komisja ustala kolejno, dla
określonych w ust. 2 – 4 kategorii, listy rankingowe. W przypadkach, gdy wnioski uzyskały ten
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sam wynik punktowy premiujący wnioskodawców stypendium, Komisja ustala wyższą pozycję
na liście rankingowej temu młodemu doktorowi, który uzyskał większą liczbę punktów za
dorobek naukowy, naukowo-techniczny lub artystyczny, w tym po uzyskaniu stopnia doktora.
Uczestnikami Projektu w każdej edycji zostaje 26 młodych doktorów, którzy zajęli najwyższe
pozycje na listach rankingowych w podanych kategoriach.
7. W przypadku, gdy Komisja nie może przyznać ustalonej dla danej kategorii liczby stypendiów z
powodu braku lub zbyt małej liczby wniosków, Komisja przyznaje stypendium osobie trzeciej na
liście rankingowej utworzonej w kategorii stażowej, uwzględniając kolejno listy rankingowe o
największej liczbie wnioskodawców. Postępowanie to może zostać powtórzone do zakończenia
podziału stypendiów i wyłonienia 26 uczestników Projektu.
8. Wyniki kolejnych edycji konkursu stypendialnego są przekazywane wnioskodawcom – młodym
doktorom pocztą elektroniczną na adres podany we wniosku.
9. Stypendium jest wypłacane na podstawie umowy stypendialnej zawieranej pomiędzy
Politechniką Wrocławską, a uczestnikiem Projektu. Warunkiem otrzymania i wypłacania
stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej przez obie strony. Stypendia są przyznawane
na rok z możliwością ponownego udziału w konkursie stypendialnym. Wzór umowy
stypendialnej stanowi załącznik nr 3.
10. Wypłata rocznego stypendium w latach 2011 – 2014 dokonywana jest przez 12 miesięcy od
października do września roku następnego. W roku akademickim 2014/2015 okres stypendialny
wynosi 9 miesięcy i kończy się w czerwcu 2015. Wysokość stypendium wynosi 2800 zł
miesięcznie.
11. Uczestnik Projektu, który złoży rozprawę habilitacyjną, zachowuje prawo do pobierania
przyznanego rocznego stypendium do końca miesiąca, w którym następuje nadanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego.
12. W przypadku niewypełnienia przez uczestnika Projektu postanowień niniejszego Regulaminu
stypendium może zostać wstrzymane. Wznowienie wypłat stypendium, z jednoczesną wypłatą
wstrzymanych stypendiów, powinno nastąpić od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym
nastąpi usunięcie przyczyn wstrzymania stypendium.
13. Utrata przez uczestnika projektu statusu młodego doktora w rozumieniu § 2 ust.1 niniejszego
regulaminu lub, gdy uczestnik Projektu przerwie prowadzenie badań stanowi podstawę do
rozwiązania umowy stypendialnej przez Politechnikę Wrocławską ze skutkiem
natychmiastowym. Złożenie przez uczestnika projektu pisemnej rezygnacji z udziału w Projekcie
jest równoznaczne z rozwiązaniem przez niego umowy stypendialnej ze skutkiem
natychmiastowym.
14. Rozwiązanie umowy stypendialnej w okolicznościach wskazanych w ust. 12 powoduje, że objęte
dotąd tą umową stypendium może zostać przyznane od kolejnego miesiąca innej osobie.
Stypendium zostanie przyznane osobie, która zajmuje kolejną pozycję na liście rankingowej po
osobie, z którą umowa stypendialna została rozwiązana.
§ 4. Obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu – osoba, z którą została zawarta umowa stypendialna – obowiązany jest do:
1) wykorzystania stypendium zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym
regulaminie oraz zawartej umowie stypendialnej;
2) bezzwłocznego informowania Biura Projektu w formie pisemnej o zmianach danych
osobowych zawartych w umowie stypendialnej, o uzyskaniu stopnia naukowego doktora
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habilitowanego, o okolicznościach mających wpływ na status młodego doktora, oraz o
przerwaniu prowadzenia badań, lub o rezygnacji z udziału w Projekcie;
3) odpowiadania we wskazanych terminach na przekazywane przez Biuro Projektu
informacje i dyspozycje dotyczące udziału w Projekcie;
4) złożenia w Biurze Projektu Opracowania z wykonania planowanych badań w terminie 15
dni po zakończeniu okresu stypendialnego.
Niewywiązywanie się z powyższych obowiązków może powodować wstrzymanie stypendium
albo odmowę przyznania stypendium w kolejnych edycjach konkursu.
2. Uczestnik Projektu ma także obowiązek zapoznawania się z informacjami dotyczącymi Projektu
zamieszczanymi na stronie internetowej: mk2015.pwr.wroc.pl
3. Umowa stypendialna wygasa z dniem rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu zawartej
31 stycznia 2011 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Politechniką
Wrocławską.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Koordynator Projektu jest odpowiedzialny za realizację Projektu, nadzór merytoryczny i
koordynację zadań w zakresie przyznawania stypendiów naukowo-badawczych, oraz
podejmowanie decyzji dotyczących Projektu. Pracownicy Biura Projektu podlegają
Koordynatorowi Projektu.
2. Stypendia są przekazywane na rachunek bankowy uczestnika Projektu wskazany w umowie
stypendialnej, na początku każdego miesiąca.
3. Informacje i dyspozycje dotyczące udziału w Projekcie należy przekazywać młodemu doktorowi
drogą elektroniczną lub w formie pisemnej. Młody doktor obowiązany jest odpowiadać na nie we
wskazanych terminach.
4. Dokumentację dotyczącą kolejnych edycji konkursu stypendialnego, decyzji Komisji
stypendialnej dla młodych doktorów, uczestników Projektu, oraz obsługę administracyjną i
działania związane z informacją i promocją prowadzi Biuro Projektu kierowane przez
Kierownika Projektu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia
umowy stypendialnej zawartej pomiędzy Politechniką Wrocławską a uczestnikiem Projektu,
wewnętrzne przepisy Uczelni, oraz przepisy krajowe i unijne, nie dłużej jednak niż do dnia
rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu zawartej przez Politechnikę Wrocławską z
Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
6. Informacje o charakterze jawnym, dotyczące Projektu są zamieszczane na stronie internetowej
Politechniki Wrocławskiej utworzonej dla Projektu: mk2015.pwr.wroc.pl

………………………………………………
Ks. dr hab. Jerzy Machnacz
Koordynator projektu
Zatwierdzam:
Data: ……………2011

prof. dr hab.inż Andrzej Kasprzak
Prorektor ds.Nauczania
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